
Circuito funcional é opção para
quem deseja treino personalizado

O circuito funcional se diferencia dos treinos 
tradicionais de academia. Ele é composto de 
exercícios que se aproximam dos movimentos 
básicos humanos e possibilita criar um treino 
personalizado para cada pessoa. “A ideia é fazer 
uma atividade semelhante ao que faz no dia a 
dia, por isso leva o nome de funcional. A prática 
se destaca de outras, pois pode ser montada de 
acordo com o que o aluno deseja: força, aeróbi-
co, reabilitação e etc”, explica o coordenador de 
musculação Fernando Oliveira.
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gAsto com AlimentAção
forA de cAsA soBe 12%
mesmo nA PAndemiA

hábito de comer fora de casa tem con-
quistado cada vez mais espaço na vida 
dos brasileiros nos últimos anos. Um 
levantamento feito pelo Instituto Food 
Service Brasil IFB/CREST mostrou que os 

gastos com alimentação fora do lar representaram 
R$ 164,4 bilhões em 2021. Mesmo com a crise sani-
tária, cada cidadão gastou em média R$ 16,21 por 
refeição, significando uma alta de 12% em relação 
a 2020. Segundo o economista e especialista em 
finanças Leandro Martins, o setor de food service 
não é muito abalado pelo cenário econômico. “As 
pessoas que já têm essa disposição de comer fora 
podem reduzir a quantidade de vezes que fazem 
essa refeição ou trocar por uma opção mais barata. 
Mas elas nunca deixam de consumir. O faturamento 
desse ramo é constante”.

economiA – PáginA 5
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Presidente do senado pede união
do país em defesa da democracia

Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), está em 
atividade para minimizar o efeito das constantes críticas do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) contra os demais poderes, especialmente, suas in-
vestidas em desfavor do sistema de votação eleitoral (urna eletrônica) 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, os atos incitando o 
retorno dos militares ao poder, entre outras ações tem levado Pacheco 
a atuar como um defensor permanente do diálogo como uma “arma 
democrática”, em favor do respeito às instituições e à liberdade de im-
prensa. Neste sentido, o dirigente já esteve com inúmeras autoridades, 
com destaque para seu encontro com o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Luiz Fux.

rodrigo Pacheco defende a liberdade de imprensa
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denúncias de intolerância
religiosa dobraram em um ano

A intolerância religiosa é o ato de discriminar, 
ofender e até mesmo agredir pessoas por conta de 
suas práticas religiosas. Infelizmente, este tipo de 
violência ainda é persistente no Brasil. De acordo com 
dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 
no ano passado foram registradas 586 denúncias de 
violação à liberdade de crença. Ao comparar com o 
mesmo período de 2020, que teve 243 ocorrências, 
houve um aumento de 141% nos casos. A maioria dos 
relatos foram feitos por praticantes de religiões de 
matriz africana. Para esclarecer o tema, o edição do 
Brasil conversou com Antonio Carlos Junior, doutor 
em Ciência da Religião.

Estudos mostraram que, nos últimos 2 anos, 7 a cada 10 
brasileiros já foram afetados pelo bruxismo por conta do estresse 
ocasionado pela pandemia de COVID-19. Podendo também ser 
causado por fatores psicológicos, o diagnóstico da desordem 
funcional deve ser realizado a partir de uma consulta com 
cirurgião-dentista para identificar os sinais e investigar outras 
condições que vão além da saúde bucal, propondo um plano 
de tratamento eficaz.

Crise sanitária contribui para
alta incidência de bruxismo
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Brasil possui uma plurali-
dade religiosa e todos têm 
o direito de praticar suas 
crenças. No entanto, a re-

alidade é diferente e o problema da 
intolerância religiosa ainda persiste no 

país. Segundo a Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos (ONDH), do Mi-
nistério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos (MMFDH), no ano passado 
foram registradas 586 denúncias de 
violação à liberdade de crença. Ao 
comparar com o mesmo período de 
2020, que teve 243 ocorrências, houve 
um aumento de 141% nos casos.

A maioria dos relatos foram feitos 
por praticantes de religiões de matriz 
africana. O estado que registrou mais 
denúncias foi o Rio de Janeiro (138), 
seguido por São Paulo (110). Minas 
Gerais aparece na terceira posição do 
ranking, somando 53 registros. No 
que diz respeito ao sexo das vítimas, 
65,19% são mulheres.

Sobre esse assunto, o edição do 
Brasil conversou com Antonio Carlos 
Junior, doutor em Ciência da Religião. 
“A quantidade de casos pode ser ainda 
maior, uma vez que muitas vítimas 
preferem não realizar a denúncia por 
medo de que a violência se repita ou 
não recebam o apoio necessário”, 
explica.
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democracia à brasileira

E D I T O R I A L

daniel Amaro

denúncias de intolerância religiosa
cresceram 141% no Brasil em 2021

Antonio carlos Junior é
doutor em ciência da religião

Qual a importância da religião na 
sociedade?

As religiões, normalmente, falam sobre os 
temas mais sensíveis para as pessoas, como vida, 
morte e esperanças. Além disso, no campo moral, 
todo o ocidente foi construído a partir da pers-
pectiva judaico-cristã. Muitos dos valores morais 
vigentes em nossa sociedade têm fundamento 
em aspectos religiosos. Por exemplo, o dever de 
fidelidade conjugal, a proteção à mulher e aos 
direitos humanos e a proibição do suborno.

como o preconceito religioso se ma-
nifesta?

Ele pode se dar de inúmeras formas, como verbal, 
escrita e gestual. É importante dividir o que é discri-
minatório do que é livre manifestação da fé. Também 
é preciso diferenciar preconceito de pré-conceito. Ou 
seja, o indivíduo não é obrigado a abandonar sua 
crença para dizer que todas as fés são iguais.

o que garante a liberdade religiosa 
no Brasil?

Sob o ponto de vista jurídico, temos a proteção 
dessa liberdade em normas internacionais, na 
Constituição do Brasil e nas leis do país. Sob a 
dimensão prática, precisamos do respeito à crença 
do outro. Mesmo que eu discorde da fé alheia, essa 
pessoa é livre para crer do modo como lhe parece 
mais oportuno.

Por que as cédulas trazem a frase 
“deus seja louvado” se o país é laico?

Ser laico não quer dizer ser ateu; não signi-
fica que as religiões sejam desimportantes ou 
devam ser eliminadas do contexto social. Nossa 
Constituição foi promulgada “sob a proteção de 
Deus” e essa disposição não é inconstitucional.

discriminação religiosa é crime?

A intolerância religiosa é crime, com atitudes 
previstas na Lei 7.716/89, em vários artigos e a 
pena varia para cada uma das condutas.

Por que as religiões umbanda, can-
domblé e espírita são alvos constantes 
de preconceito? 

Depende do que se entende por esse pre-
conceito que, talvez, esteja maximizado pela 
exposição midiática. Ninguém tem o dever de 
aceitar a religião do outro como verdadeira, aliás, 
não é preconceito estabelecer hierarquia entre as 
religiões, indicando que a minha religião é melhor 
que a do outro.

Claro que existem condutas inadmissíveis 
contra essas matrizes, como a destruição das 
imagens de um terreiro de umbanda, por 
exemplo. Mas também são inadmissíveis várias 
condutas contra os cristãos, como a introdução 
de um crucifixo no ânus, a pichação das paredes 
do templo, a tentativa de obrigar os cristãos 

a realizarem uniões homoafetivas, quando se 
sabe que essa não é a interpretação teológica 
dessa matriz.

você acredita que a falta de conhe-
cimento impulsiona a intolerância 
religiosa?

Muitas vezes, sim. Mas não posso ser obrigado 
por quem quer que seja, inclusive pelo Estado, a 
estudar, saber ou participar de religiões que não 
a minha. E, mais, conhecer a religião do outro não 
significa, obrigatoriamente, que eu deva acreditar 
do mesmo modo.

O que poderia ser feito para minimizar 
a intolerância religiosa? como o go-
verno pode ajudar no combate?

Basicamente se criar uma cultura de respeito 
à forma como o outro crê, o que não significa 
abandonar nossas convicções pessoais. Precisamos 
entender que o outro tem o direito de crer do modo 
como lhe for mais conveniente.

O governo pode ajudar, em primeiro lugar, 
promovendo essa cultura de respeito. Segundo, 
informando sobre a importância da dimensão 
religiosa para aquele que exerce fé, a fim de 
que essa perspectiva seja tomada em consi-
deração. Terceiro, divulgar os mecanismos de 
proteção à intolerância religiosa, a exemplo 
do “Disque 100”.

A imprensa no Brasil

O 
advento das redes sociais perante a população mundial foi 
a grande espiral de conhecimento e, naturalmente, a desco-
berta deste século, delineando um novo caminho capaz de 
levar a humanidade a horizontes até então inimagináveis. 

Para além deste fato, é imperativo reconhecer a importância de se 
preservar valores éticos, inclusive o respeito do cidadão para com o 
próximo. Hoje, é cada vez mais evidente a formação de verdadeiros 
“guetos eletrônicos” na internet, possibilitando uma superconcen-
tração de poder nas mãos de uma parcela minúscula de indivíduos, 
sobretudo empresários dos países desenvolvidos e que tem como 
objetivo dominar tudo, o que é inconcebível sob todos os aspectos.

No passado histórico, a religião contribuía para a manutenção 
da ordem a partir do enquadramento dos cristãos na convivência 
humana, tendo como princípio o uso e o costume. Hoje, quem al-
meja estabelecer parâmetros e ditar o cotidiano são as redes sociais, 
presentes na vida de todas as pessoas.

Inclusive, esse cenário que se desenha a cada dia tenta diminuir a 
relevância da imprensa, que continua sendo uma artéria indutora das 
narrativas em favor da massa populacional. Ao observar o tema por 
um ângulo mais profundo, é possível reconhecer que a mídia é tida 
como braço forte na sociedade e que colabora para a permanência 
da democracia em todos os continentes. 

Atualmente, as redes sociais têm servido de canal de comunica-
ção interpessoal. Contudo, esse espaço cibernético serve, concomi-
tantemente, de abertura para disseminação de ideais e conceitos 
individuais, notícias falsas, etc, ao invés dos pensamentos coletivos e 
da checagem de dados, algo tão comum no fazer jornalístico. Assim, 
a preservação da imprensa livre, democrática e sem compromissos 
com alianças radicais, se constitui como uma luz no fim do túnel.        

Ao conceder entrevista ao edição do Brasil, na semana passada, a 
presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais 
(SJPMG), Alessandra Mello, repercutiu a informação da Sociedade 
Interamericana da Imprensa, indicando que o Brasil está entre as 
nações com maiores retrocessos no que diz respeito à liberdade de 
imprensa. “Um dos principais fatores para isso é a agressão contra 
jornalistas e comunicadores, sem que nenhuma autoridade faça 
nada. Foi feito um trabalho exitoso de descredibilizar a imprensa. 
Contudo, acredito que a pandemia melhorou um pouco isso, pois foi 
nessa hora que as pessoas compreenderam a relevância do nosso 
papel. Isso aumentou a credibilidade”, disse. 

Ainda de acordo com Alessandra, para que a imprensa seja va-
lorizada, é preciso coibir a violência contra os meios de comunicação 
e profissionais da área em geral. “As autoridades brasileiras estão 
devendo, não só a nós, jornalistas, mas a sociedade como um todo. 
É preciso que se tome providências, que haja investigação e punição, 
a fim de que doa no bolso dos responsáveis pelos ataques”.

Mesmo desconfiando que a desvalorização da mídia tem ligação 
com uma orquestração de poderosos, é sempre bom ressaltar que os 
veículos tradicionais prezam pelos seus próprios nomes ao adotarem 
um jornalismo isento e profissional, não permitindo, em hipótese 
alguma, a propagação de informações inverídicas.
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Desde que Proclamada a República, em 
1889, um golpe político militar, até este ano 
de 2022, são passados exatos 133 anos. 
Floriano convocou a Assembleia Nacional 
Constituinte e promulgou a primeira Cons-
tituição da República em 24 de fevereiro de 
1891, onde previa os três poderes do estado 
e o voto universal. À época ficaram claras as 
divergências entre os republicanos.

 Uma parte, principalmente os militares, 
defendiam amplos poderes ao presidente. 
Outra ala a autonomia dos estados, que 
deixariam de ser províncias e defendia a di-
visão dos poderes entre Executivo, Legislativo 
e Judiciário, inspirados na constituição dos 
Estados Unidos da América. Nossa primeira 
Constituição teve seu texto redigido por Rui 
Barbosa e Prudente de Moraes. Ao longo de 
30 anos durou a chamada “política café com 
leite”, a dos coronéis, quando o poder era di-
vidido entre mineiros e paulistas. Uma forma 
de compensação pela libertação dos escravos 
e perda de tão importante mão de obra pelos 
donos da terra. Tempo do chamado voto de 
cabresto, quando os eleitores escolhidos 
pelos patrões, votavam nos candidatos por 
eles indicados.

Uma democracia de fachada. De 1932 
a 1964, ou seja, por 32 anos tivemos raros 
momentos de liberdade democrática interca-
lados por golpes de estado, ditadura Vargas e 
sua própria eleição para presidente. Chamar 
de democracia é forçar a boa vontade dos 
libertários e semântica gramatico-eleitoral. 
O pai dos pobres, aos olhos da história atual, 
deixou herança que ainda amarra o país ao 
atraso e o prende a nefastos processos contra 
o desenvolvimento. Basta citar a Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT), na qual ainda 
determina que para cada emprego criado o 
empregador paga 100% do salário ao estado. 
Na verdade, o estado é o grande gigolô do 
trabalhador.

Depois de 1964 tivemos outros 21 anos 
de silêncio democrático. E aí começa meu 
raciocínio lógico a respeito da democracia à 
brasileira. Dos 133 anos pós-república, dos 
522 anos depois do descobrimento, o Brasil 
teve a oportunidade de viver menos de 50 
anos de democracia. 10% de sua vida como 
país sendo, ao certo, uma das mais jovens do 
mundo. É pouquíssimo tempo para o exercí-
cio de tão complexa atividade sócio-política.

Há tão poucos anos de democracia temos 
ainda que somar a pouca qualidade dos atu-
ais agentes políticos eleitos. Se compararmos 
com tempos passados iremos nos surpre-

ender com a perda de qualidade de nossas 
casas legislativas e tribunais superiores. Do 
Executivo não precisamos falar, é assustador.

Estamos às vésperas de novas eleições, 
menos de 180 dias, e nenhuma proposta exis-
te para a escolha dos novos caminhos. Temos 
mais de 30 partidos políticos e nenhum deles 
se apresenta com alguma novidade institu-
cional, alguma ideia inovadora ou programa 
ideológico. Caímos na esparrela dos subde-
senvolvidos onde a falta de conhecimento 
e cidadania nos conduz às piores escolhas. 
Campo perfeito para o populismo, tal e qual 
há quase 100 anos com o getulismo e suas 
consequências. De novo as bravatas eleito-
reiras tomarão o palco a enganar eleitores, 
com políticos oportunistas e manipuladores 
que repetirão seus antepassados do início do 
século passado.

D
iv

ul
ga

çã
o

“Precisamos
entender

que o outro tem
o direito de crer

do modo
como lhe for

mais conveniente”
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V I G Í L I A S

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

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

telefone: (31) 99243-1100

da redação

PsdB com zema
Se o PSDB não aceitar fazer aliança com pré-candidato à ree-

leição, o governador romeu zema (Novo) pode estar decretando 
o seu próprio fim em Minas, depois de uma verdadeira revoada 
de parlamentares tucanos para outras siglas. Esse é o comentário 
mais ouvido nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). 

zema e Brant
Diante dessa possibilidade da união entre zema (Novo) e os 

tucanos, o atual vice-governador Paulo Brant seria novamente seu 
companheiro de chapa. Segundo amigos, se Brant não se mantiver 
no cargo, não disputaria, em hipótese alguma, a cadeira de depu-
tado federal como chegou a ser ventilado. 

zema e Aro
Mas as conversações do governador em relação ao seu projeto 

para este ano continuam nos bastidores, inclusive com o deputado 
federal marcelo Aro, presidente estadual do Progressistas (PP), 
um político que almeja compor a chapa majoritária do chefe do 
Executivo.

Cena final. Contudo, já se comenta sobre uma possível 
convivência nada republicana do deputado Aro com pessoas do 
primeiro escalão do governo. Isso vai dar xabú. 

empresário poderoso
Embora não esteja ocupando cargo no Governo do Estado, o 

empresário salim mattar é considerado uma espécie de eminência 
parda na esfera estadual. Agora, por exemplo, dizem que vai ser 
dele a indicação de nome para ocupar a presidência da Companhia 
de Gás de Minas Gerais (Gasmig).

Pobre Praça sete
A presença de marginais no Centro de Belo Horizonte aumentou 

neste período pandêmico. Agora, eles se misturam aos moradores 
de rua, o que provoca uma sensação de insegurança para quem 
circula pela região. 

vereador x PBH
Quando terminar a celeuma criada em relação ao transporte 

coletivo de Belo Horizonte, o vereador gabriel Azevedo irá encon-
trar outra maneira de fustigar a prefeitura da capital, pois como 
pré-candidato a prefeito em 2024, ele necessita estar na mídia a 
qualquer custo. Esses foram os comentários ouvidos nos bastidores 
da Câmara Municipal. 

Prefeito de sorte
Por enquanto, a imprensa nacional e a internacional estão 

poupando o prefeito de Nova Lima, João marcelo dieguez (Cida-
dania), no que se refere ao episódio da liberação do processo para 
implementação de projeto de mineração na Serra do Curral. No 
entanto, este assunto ainda vai ficar nas telas das TVs por muito 
tempo, podem apostar.

Política em moc
O prefeito de Montes Claros, Humberto souto (Cidadania), está 

proibindo seus auxiliares de primeiro escalão de fazerem qualquer 
acordo político, tendo em vista o pleito deste ano. A orientação dele 
pode até ser respeitada no que se refere à eleição majoritária, mas 
é sem eficácia quando se trata da escolha para deputado estadual 
e federal. Comentários ouvidos no Café Galo, no Centro da cidade. 

 

doria em minas
Por enquanto, nenhum mineiro de proa se prontificou a apoiar 

o pré-candidato João doria (PSDB) em seu projeto para a eleição 
presidencial. Aliás, essa dificuldade em ser acolhido por lideranças 
nos estados tem se transformado em um megadesafio para o tucano.

 

daniel x lira
Segundo a jornalista global Ana flor, a imprensa do Brasil tem 

concedido mais espaço ao deputado daniel silveira (PTB) do que o 
próprio presidente da Câmara, Arthur lira (PP). Coisas da política 
nacional.

Pacheco faz defesa da democracia
e cobra respeito entre os poderes

Vinte e cinco municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem da Vale em Brumadi-
nho receberão 75 máquinas para manutenção 
e recuperação de estradas rurais ao longo de 
2022. As duas primeiras localidades atendidas 
no dia 4 de maio, com uma retroescavadeira 
4x4 cada, foram Pequi e Paraopeba.

Também serão destinados equipamentos 
para os municípios de Abaeté, Betim, Biquinhas, 
Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, 
Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, 
Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Mora-
da Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de 
Minas, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, São Joa-
quim de Bicas, São José de Varginha e Três Marias.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales 
Fernandes, esteve em Pequi, junto a gestores 
municipais, prestou solidariedade às famílias 
das 272 vítimas do rompimento e destacou a 
responsabilidade dos órgãos públicos com o 
processo de reparação.

“O governo de Minas, ao lado do Minis-
tério Público, da Defensoria Pública de Minas 
Gerais e do Ministério Público Federal, segue 
firme no acompanhamento e na fiscalização 
do Acordo de Reparação de Brumadinho, para 
que a empresa cumpra todas as exigências, 
projetos e prazos previstos”, ressaltou.

O desenvolvimento do projeto foi orientado 
pela Superintendência de Logística e Infraes-
trutura Rural (Selir) da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). 
A primeira etapa contempla a entrega de três 
máquinas para cada um dos 25 municípios. 
As entregas, pelos fornecedores, ocorrerão de 
acordo com a disponibilidade dos maquinários 
definidos no escopo do projeto.

Em Paraopeba, o subsecretário de Agricul-
tura Familiar e Desenvolvimento Rural Susten-
tável da Seapa, Ricardo Demicheli, representou 
o governo de Minas durante o recebimento. 
“Importante destacar que na segunda fase o 
projeto prevê capacitação técnica, para que as 
prefeituras façam o melhor uso possível das 
máquinas, levando em conta uma recuperação 
sustentável e ecológica das estradas rurais. 
Essas são importantes vias para o escoamento 
de produtos e também para a mobilidade da 
população”, detalhou Demicheli.

A entrega dos equipamentos foi acom-
panhada ainda pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio 
do Comitê Gestor Pró-Brumadinho.

execução
O projeto teve início autorizado em janeiro 

deste ano, sua execução é de responsabilidade 
da Vale, sob acompanhamento da auditoria 
independente da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e dos compromitentes do Acordo de Re-
paração – governo de Minas, Ministério Público 
de Minas Gerais, Ministério Público Federal e 
Defensoria Pública de Minas Gerais.

A primeira fase do projeto envolve a aqui-
sição dos equipamentos que começam a ser 
entregues. A segunda fase, que teve ordem de 
início no dia 29 de abril, envolve a capacitação 
de equipes técnicas locais, com a oferta de 
treinamentos práticos e teóricos para a manu-
tenção de estradas rurais não pavimentadas. 
Os cursos contarão com instruções práticas nos 
municípios, aplicadas em obras de até cinco 
quilômetros, em vias rurais, e custo de mais 
de R$ 2,5 milhões.

O prefeito de Pequi, André Luiz Melgaço 
Tavares (Cidadania), agradeceu a entrega. “A 
retroescavadeira irá auxiliar muito a cidade, 
limpando açude, retirando o cascalho das es-
tradas para que os produtores possam escoar 
sua produção. São várias as finalidades que 
esta máquina tem, mas a principal é ajudar os 
pequenos produtores, coisa que ela vai fazer a 
partir de amanhã”, afirmou.

Também na avaliação do prefeito de Parao-
peba, Aroldo Costa Melo (PP), a ação vai contri-
buir para o município. “Temos 700 quilômetros 
de área rural e essa primeira de três máquinas 
vem a agregar para a gente. Pode ter certeza de 
que será bem empregada”, considerou.

O Acordo Judicial visa reparar os danos 
decorrentes do rompimento das barragens da 
Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 
272 pessoas e gerou uma série de impactos so-
ciais, ambientais e econômicos na bacia do Rio 
Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.

municípios atingidos por rompimento da vale
em Brumadinho começam a receber máquinas
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Após o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), voltar a levantar sus-
peitas contra o sistema eleitoral nas 

manifestações que marcaram o dia 1° de 
maio, o presidente do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), reagiu com uma contundente 
defesa da democracia, cobrando respeito 
entre os poderes e se colocando como uma 
barreira contra o aumento do tensionamento 
das relações entre as instituições.

No último dia 3, Pacheco se prontificou, 
a convite do presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Luiz Fux, a firmar 
compromisso na busca de harmonia entre os 
poderes já que, além das urnas eletrônicas, 
Bolsonaro recorre a ataques ao STF. 

Depois do encontro com Fux, ele ressal-
tou que as instituições seguirão atuando em 
prol da democracia e da lisura do processo eleitoral e conclamou a todos a cerrarem 

fileiras contra o que classificou de “arroubos 
antidemocráticos”. 

O senador também se colocou à disposi-
ção do presidente Bolsonaro para o processo 
de construção do entendimento. “Nós temos 
uma obrigação comum de enfrentar arroubos 
antidemocráticos, de preservar a democracia, o 
Estado Democrático e garantir que as eleições 
aconteçam no Brasil dentro da normalidade 
que a sociedade espera”, afirmou.

Pacheco cobrou mais comunicação entre 
os que detêm o poder no país para que a 
sociedade tenha como norte o respeito. “No 
momento em que nós temos esse ambiente 
um tanto conturbado, é que se faz mais ne-
cessário manter o diálogo. Sobretudo com 
objetivo de defender a democracia, a relação 
entre os poderes e a busca desse apreço da 
sociedade para com as instituições. Nós não 
podemos permitir que o acirramento eleitoral, 
que é natural do processo, se reflita na boa 

relação que, obrigatoriamente, tem que exis-
tir entre o Legislativo, o Judiciário e, também, 
o Executivo”.

“Anomalias graves”

Para o presidente do Senado, pedidos de 
intervenção militar, de atos institucionais, do 
questionamento da veracidade das eleições e 
do fechamento do STF são exemplos de “ano-
malias graves” que “precisam ser contidas”. 

Pacheco considera importante um alinha-
mento de consensos para privilegiar o diálogo 
em detrimento de intrigas que possam ser 
estabelecidas. “Entendo que os chefes de 
poder têm obrigação de conversarem entre 
si para poder, de fato, conter a evolução e a 
escalada de uma crise. Ninguém quer isso. 
Nós temos problemas reais para enfrentar 
no Brasil, que exigem soluções inteligentes, 
a união, o diálogo e o trabalho do Congresso 
Nacional”, endossou.

Presidente Bolsonaro está
no olho do furacão

Presidente do stf, luiz fux,
garante serenidade no processo

rodrigo Pacheco é
adepto do diálogo
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http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.defensoria.mg.def.br/
http://www.defensoria.mg.def.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho
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Há pessoas que fazem história. Porém, há outras que são
a própria história. álvaro rezende vai fazer muita falta

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

ministério esvaziado
Nos corredores da Câmara Federal em Brasília, o comentário 

é que o Ministério da Educação (MEC) não tem um plano concreto 
para o ensino no Brasil e sua finalidade é apenas repassar dinheiro 
aos estados e municípios. Cruz credo, gente!

Política sem ódio 
Começa a ser disseminado em Brasília e São Paulo comentários 

sugerindo que os políticos de prestígio nacional deixem de lado a 
ideia de destilarem ódio contra os adversários para defender seus 
projetos. O difícil vai ser combinar isso com os assessores de lula 
(PT) e Jair Bolsonaro (PL). 

Assunto preferido
Para o jornalista e apresentador marcelo tas, os assessores 

do Palácio do Planalto preferem continuar alimentando o assunto 
relacionado ao deputado daniel silveira (PTB) ao ter de ficar co-
mentando, a todo instante, em relação à inflação elevada, juros 
exorbitantes e os preços dos combustíveis.    

maior do Brasil...
Durante décadas, o MDB sempre se elegeu seguidamente as 

maiores bancadas de deputados federais e estaduais nos diversos 
estados brasileiros. Agora, neste pleito de 2022, quem está querendo 
tomar a dianteira é o partido União Brasil que, para isso, dispõe de 
uma verba bilionária do fundo eleitoral.

25 % do Pt 
São muitos os tropeços dos partidos políticos no Brasil, mas uma 

constatação está nas agendas dos matemáticos da política brasileira: 
o PT nunca deixou de ter a preferência de 25% do eleitorado. Essa 
é uma marca registrada da sigla, é o que dizem os jornalistas da 
crônica política. 

Falta comunicação 
Estatísticas comprovam que existem mais de 30 milhões de 

eleitores com mais de 60 anos e, até o momento, as campanhas de 
lula (PT) e Bolsonaro (PL) não tem uma estrutura de comunicação 
especificamente para convencer essa fatia de votantes.

Ódio mundial
Professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), Antônio corrêa de lacerda, alertou: “O desafio da 
humanidade neste século vai ser conviver com a disseminação do 
ódio pelas redes sociais, uma realidade que está presente nos quatro 
cantos do nosso universo”, garantiu. Santo Deus, gente! 

Candidato preparado 
Na avaliação da crônica política de Brasília, o cientista político 

felipe d’ávila (Novo) é o pré-candidato à presidência que mais 
convence quando aparece em público, inclusive ao fazer palestras. 
O problema dele é não ter, por enquanto, densidade eleitoral para 
sair do eixo São Paulo-Brasília, ou seja, não é tão conhecido pelo 
brasileiro. O que é um desafio e tanto para o nobre cientista, diga-
-se de passagem.  

crime organizado 
Ao fazer comentário na TV Cultura, o cientista político ricardo 

sennes confessou ter informações de bastidores apontando que, os 
garimpeiros invasores das terras indígenas na Amazônia, tem apoio 
e financiamento do narcotráfico internacional. Eu, hein?!

Pedidos de empréstimo, gastos com cartão
e uso do cheque especial já superam 2021

“Brasileiro entrou em um ciclo de vender o futuro para pagar o presente”

Dados do levantamento “O Bolso do Bra-
sileiro - 2022”, feito pela Hibou, apontam que 
a inflação está assolando a vida financeira da 
população. O ano mal começou e, por aqui, os 
pedidos de empréstimos, gastos com cartões 
de crédito e uso do cheque especial já supera-
ram 2021. É possível notar um leve crescimento 
do endividamento de forma geral. Segundo a 
análise, há diferentes níveis: 32% estão igual-
mente endividados como no início do ano; 32% 
não estão com pendências; 21% estão devendo 
mais e 15% estão menos endividados.

Em relação à instabilidade econômica 
atual, nota-se que os brasileiros estão 
atrasando mais o pagamento das contas. 
Em 2020, 37% da população estava com 
pendências financeiras; em 2021, esse índice 
subiu para 44% e, agora, em 2022, houve 
um acréscimo de 4%, totalizando 48%. Atu-
almente, 3 em cada 10 pessoas (33%) estão 
com contas básicas, como água, luz, telefone 
e gás atrasadas. Um aumento de 16% em 
comparação ao ano passado.

Dentre outros gastos em atraso, 49% estão 
com alguma fatura de cartões em aberto – ele-
vação de 4% em relação ao ano anterior. Os 
boletos em geral estão em segundo lugar e, 
ainda, não foram pagos por 34% das pessoas. 
Neste quesito houve diminuição em 6 pontos 
percentuais quando comparado a 2021. Os 
consumidores também alegam pendências 
com cheque especial (20%); parcela de em-
préstimo (17%); IPTU e IPVA (16%, cada); de 
algum financiamento (14%); condomínio (7%); 
aluguel e escola (4%, cada).

Para a coordenadora da pesquisa e sócia 
da Hibou, Ligia Mello, no primeiro momen-
to, o brasileiro tentou não mexer na rotina. 
“Ele buscou prorrogar problemas financeiros 
usando cartão, cheque ou empréstimos como 
‘recebíveis’ que ajudariam por um período. 
Porém, a pandemia veio trazendo incertezas 
e, com isso, além de ajustar o mix de compras, 
algumas dívidas já haviam sido feitas e o ciclo 
vicioso se ampliou. A partir disso, as pessoas 
tentaram migrar o débito de um meio para ou-
tro. Agora que a flexibilização já é quase total, 
o dinheiro não voltou para o bolso, porque a 
inflação está alta e o poder de compra baixo”.

Ela acrescenta que o brasileiro entrou no 
ciclo de vender o futuro para pagar o presente, 
mas infelizmente a grande maioria não possui 
conhecimento financeiro para perceber isso e 
muito menos para se proteger ou aproveitar 
as mudanças econômicas. 

Beco sem saída?

A manicure Dalva Sousa descreve a situa-
ção em que se encontra hoje como sufocante. 
Endividada, ela conta que não sabe como sairá 
dessa. “Com a alta nos preços, precisei começar 
a passar coisas simples do dia a dia no cartão 
de crédito. Com isso, a cada mês, minhas fa-
turas vinham mais altas. Por fim, pagava só o 
mínimo e virou uma bola de neve”. 

Ela tem feito trabalhos extras, mas nem 
assim as coisas melhoram. “O dinheiro parece 
que some. Quanto mais trabalho, mais ganho, 
mas é como se não valesse nada. Tem sido 
difícil, estou cada dia mais nervosa. Não gosto 
da ideia de dever ninguém, mas infelizmente 
estou em um beco sem saída”.

O analista econômico Alexandre Miserani 
aponta que os brasileiros estão sentindo no 
bolso as consequências da instabilidade eco-

nômica. Ele diz que, para dar conta de tudo, 
é importante economizar, deixando de consu-
mir o que está caro e trocando produtos por 
marcas mais populares. “Após a definição das 
eleições, provavelmente teremos um cenário 
melhor, apesar das perspectivas indicarem que 
as coisas só irão melhorar em 2023. Enquanto 
isso, é preciso atenção a fim de evitar gastos 
excessivos e controlar o orçamento”.

O educador financeiro Robson Evangelista 
afirma que essa pode ser a ocasião para se 
conscientizar da importância de organizar as 
finanças. “Anotar todos os gastos a fim de saber 
para onde o dinheiro está indo e conseguir esta-
belecer melhor as despesas da casa são medidas 
primordiais. Por fim, é fundamental evitar adqui-
rir novas dívidas, tentar renegociar as que já exis-
tem e buscar formas de conseguir renda extra”.

Para concluir, ele acrescenta que pesquisar 
preço nunca é demais. “Para qualquer produto, 
a família deve criar o hábito de estudar custos 
e enxugar despesas extras como anuidades 
de cartões, gastos supérfluos e outras coisas 
que podem ser minimizadas. É essencial ter 
paciência e entender que esse é um momento 
passageiro e que conseguiremos avançar e 
sobreviver”, conclui.

especialistas afirmam que é preciso frear gastos e tentar renegociar dívidas
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Na manhã de 17 de abril de 2022 
chegou a notícia que ninguém 
queria saber. Perdemos Álvaro 
Rezende. Impossível narrar a 

história da nossa publicidade sem a pre-
sença de Álvaro Rezende (foto). Mais do 
que fazer história, ele é a nossa história.

Quando sentimos com mais intensi-
dade a tristeza e a sensação da finitude 
da vida vindas de uma grande perda, é 
preciso manter vivas as memórias de quem 
partiu, sobretudo quando são exemplos de 
pioneirismo, coragem e afeto. Álvaro Re-
zende nos deixa, mas fica o grande legado 
que construiu e que o fez um dos grandes 
nomes da propaganda mineira. 

Começou atrás das câmeras na Itaco-
lomi, se tornou corretor de publicidade e 
fundou a RC em 1973. E desde então, acre-
ditou no mercado como poucos. Fundou o 
Sindicato das Agências de Propaganda de 
Minas Gerais (Sinapro) e se candidatou 
à presidência da Federação Nacional das 
Agências de Publicidade (Fenapro), surpre-

endendo a todos com sua eleição. Ele, que 
não fugia dos desafios, não mediu esforços 
para levar a publicidade de Minas o mais 
longe possível no mercado brasileiro. Na 
implantação de um novo modelo de licita-
ção do Governo, ajudou a quebrar o escudo 
nas contas federais. Atitude corajosa de um 
mineiro incansável.

Esta foi uma de muitas ações em favor da 
união do mercado, que sempre incentivou e 
respeitou. Como fazem os grandes veteranos, 
recebia os recém-chegados com carinho e 
confiança, já que sabia que o crescimento 
só vem quando se dá espaço ao novo. Fica 
a saudade, o exemplo e a gratidão a esse 
profissional, e também ao ser humano, muito 
querido e admirado. Aos seus filhos, Adolpho, 
Danielle e Roberta, e a toda família, nosso 
incondicional apoio e sinceros sentimentos. 
Álvaro foi, e sempre será, uma pessoa espe-
cial na nossa memória.

Seu trabalho é um legado que jamais 
será esquecido. Álvaro Rezende é ines-
quecível.
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daniel Amaro

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

Gastos com alimentação fora de casa
somaram r$ 164,4 bilhões em 2021

O 
hábito de comer fora 
de casa tem sido uma 
realidade cada vez mais 
presente na vida de 

muitos brasileiros. Existem as 
mais diversas opções, como 
lanchonetes, fast food, petiscos, 
bares, padarias, restaurantes, 
entre outras. Por outro lado, o 
delivery também favoreceu o se-
tor. Um levantamento feito pelo 
Instituto Food Service Brasil IFB/
CREST mostrou que os gastos com 
alimentação fora do lar represen-
taram R$ 164,4 bilhões em 2021. 
Cada brasileiro desembolsou 
em média R$ 16,21 por refeição, 
significando uma alta de 12% em 
relação a 2020.

A pesquisa prevê ainda três ce-
nários para 2022, o mais otimista 
espera que haja um crescimento 
no Produto Interno Bruto (PIB) 
do setor de food service de 1,3% 
quando comparado a 2020, além 
de aumento na circulação dos 
restaurantes em 10% em relação 
ao ano anterior.

Segundo o economista e es-
pecialista em finanças Leandro 
Martins, o setor de food service 
não é muito abalado pelo cenário 
econômico. “As pessoas que já 
tem essa disposição de comer 
fora podem reduzir a quantidade 
de vezes que fazem essa refeição 
ou trocar por uma opção mais 
barata. Mas elas nunca deixam 
de consumir. O faturamento desse 
ramo é constante nos últimos 
anos”.

Martins afirma que há al-
gumas razões para as pessoas 
optarem por comer fora. “A 
principal delas é a falta de tem-
po de preparar os alimentos em 
casa. Também temos um fato 
interessante na estrutura fami-
liar. Hoje existem muitos casais 
sem filhos, que preferem investir 
na alimentação fora do lar por 
ser mais prático, bem como um 
momento de lazer”.

Esse tipo de alimentação pode 
representar um grande impacto 
no orçamento no final do mês. 
Conforme dados mais recentes da 
Associação Brasileira das Empre-
sas de Benefícios ao Trabalhador 
(ABBT), o valor médio de uma 
refeição completa (prato principal, 
bebida não alcoólica, sobremesa 
e café) no Brasil é de R$ 34,62.

O gerente financeiro Carlos 
Eduardo Ribeiro tem o hábito de 

almoçar fora pelo menos cinco ve-
zes na semana. “Como eu e minha 
esposa trabalhamos, não sobra 
tempo para cozinhar. A gente toma 
o café juntos em casa e o almoço de 
segunda à sexta é no restaurante. 
Tem um próximo à empresa que 
dá desconto especial para funcio-
nários. Meu prato fica em torno de 
R$ 19, incluindo a bebida”.

Ele relata que as despesas com 
alimentação fora de casa são altas, 

mas que não há outra alternativa. 
“Já colocamos na ponta do lápis. 
Por mês, gastamos cerca de R$ 950 
do nosso orçamento. A gente sabe 
que com esse valor daria para fazer 
um boa compra e ainda sobrava. 
Mas o que pesa mesmo é a falta 
de tempo”, finaliza.

Alexandre Duarte é proprietá-
rio de um restaurante e conta que 
o volume de vendas no estabele-
cimento é crescente desde 2020. 

“Durante a pandemia o delivery 
teve aumento de 50%, visto que 
tivemos que ficar de portas fecha-
das. Mesmo assim, nosso fatura-
mento superou as expectativas do 
ano anterior. Em 2021, a situação 
estava melhor e pudemos receber 
clientes no espaço físico, mas 
também não deixamos de fazer 
entregas. O preço médio de uma 
refeição custa R$ 25. Acredito que 
a crise financeira passou longe do 
setor de alimentação”, relata.

Bares e restaurantes

O Dia das Mães é uma data 
que aquece o comércio em todo 
Brasil e promete ser boa também 
para os bares e restaurantes. 
Segundo levantamento da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), a média 
de faturamento no setor para o 
final de semana da data deve 
aumentar em 30% nas principais 
capitais brasileiras e se equipa-
rar ao período pré-pandemia. A 
expectativa de bom resultado é 
motivada pelo avanço da vacina 
e pelo fim das restrições impostas.

“O Dia das Mães é a segunda 
melhor data do ano em relação 
ao movimento nos restaurantes, 
ficando atrás somente do Dia dos 
Namorados. Este ano, a gente 
está caminhando para o fim da 
pandemia e das restrições. E isso 
somado à vacina, gera ainda mais 
confiança para o consumidor, que 
deve voltar a encher as mesas 
dos restaurantes nesse período 
especial”, afirma o presidente-exe-
cutivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

cada brasileiro gastou em média r$ 16,21 por refeição
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endividamento dos belo-horizontinos recua
em abril, mas segue em patamar elevado

Segundo especialista da Fecomércio MG, a tendência no índice de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) é de estabilidade

O número de famílias que 
possuem contas ou dívidas em 
Belo Horizonte diminuiu no mês 
de abril. Segundo a pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), realizada 
pela área de Estudos Econômicos 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo de Minas 
Gerais (Fecomércio MG), o índice 
recuou 1,1 ponto percentual (p.p.) 
em relação a março, atingindo 
87,9%, o valor mais baixo desde 
setembro de 2021.

No entanto, de acordo com o 
economista-chefe da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida, a ten-
dência é de estabilidade. Segundo 
ele, o principal fator que explica o 
resultado é a conjuntura econômi-
ca. “Em um cenário de inflação 
elevada como o que vivenciamos 
atualmente (IPCA em 11,3% ao 
ano), muitas famílias adquirem 
dívidas para manter o padrão de 
consumo”, analisa o especialista.

O índice na capital mineira 
ainda é superior ao da pesquisa 
nacional, realizada pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Segundo o levantamento, o per-
centual de famílias brasileiras 
que relataram ter dívidas a vencer 
chegou a 77,7% em abril, avançan-
do 10,2 pontos percentuais em 
relação a abril de 2021, quando 
a parcela correspondia a 67,5%.

Contas em atraso

Por outro lado, o percentual 
de consumidores com contas 
em atraso aumentou na com-
paração mensal, assumindo 
o valor de 44,4% em abril. Ao 
todo, 14,8% das famílias acre-
ditam que não terão condições 
de pagar  os  compromissos 
financeiros em atraso. Entre 
as famílias cuja renda é de até 
dez salários mínimos, o índice 
chega a 16,5%. A pesquisa 
também mostra que as dívidas 
estão atrasadas há, em média, 
62,4 dias.

Para Almeida, a pressão in-
flacionária também explica a 
forma mais acentuada com que 
a inadimplência afeta as famílias 
de renda mais baixa. “Isso ocorre 
porque há itens da cesta de con-
sumo que têm pesos diferentes 
no orçamento familiar. As que 
têm renda de até dez salários 
mínimos geralmente contratam 
dívidas para produtos e serviços de 
primeira necessidade, tais como 
gás, energia elétrica, combustíveis 
e compras de supermercado”, 
explica.

tipos de dívidas

O principal compromisso fi-
nanceiro assumido pelos con-
sumidores de Belo Horizonte é 
o cartão de crédito. Em abril, 

84,4% se comprometeram com 
essa modalidade. “Hoje, muitos 
consumidores pagam contas e 
fazem compras com cartão de 
crédito. Por isso, é importante 
que tenham atenção e se plane-
jem para não perder o controle 
do orçamento, uma vez que essa 
modalidade possui um dos maio-
res juros praticados no mercado”, 
afirma Almeida.

Crédito pessoal, carnês e 
financiamentos de carro e casa 
também são dívidas muito con-
traídas na capital mineira. Vale 
mencionar também a utilização 
do cheque especial. Em abril, o 
número de consumidores que 
utilizam esse produto chegou 
a 9,6%, o que representa um 
aumento de 2,2 p.p. em relação 
ao mês anterior. Entre o público 
com renda superior a dez sa-
lários mínimos o aumento foi 
ainda maior, passando de 7,2% 
em março a 10,9% em abril.

Sobre o crescimento do che-
que especial, ele explica que a 
atratividade está relacionada à 
burocracia reduzida. “A celerida-
de e praticidade de contratação 
desse serviço atrai muitos consu-
midores, que acabam optando 
por ele e pelo cartão de crédito 
em vez de outros que, muitas 
vezes, têm taxas de juros mais 
apropriadas”, avalia o economis-
ta da Federação. 

O levantamento também ava-
lia o impacto das dívidas na renda 
das famílias de modo geral. Em 
78,9% dos casos, as dívidas com-

prometem mais de 10% da renda 
familiar, um aumento de 2% em 
relação ao mês de março. O nú-
mero de famílias com dívidas em 

valores que superam os 50% do 
orçamento chegou a 24,7%. Em 
média, as dívidas comprometem 
31,1% da renda mensal.
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Bdmg libera r$ 504 milhões em
crédito no 1º trimestre de 2022

O Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) encerrou o 1º trimestre de 2022 
com o segundo maior desembolso de crédito 
de sua história e o maior em sete anos para 
este período. O volume dos financiamentos 
liberados foi de R$ 504,4 milhões, 76% superior 
ao mesmo período de 2021.

No período, foram 1.276 clientes atendidos, 
entre empresas de todos os portes e municípios, 
um aumento de 17% em relação ao 1º trimestre 
de 2021. Estes clientes são provenientes de 299 
cidades mineiras, 76% delas com Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) inferior à média brasi-
leira. O BDMG estima que os recursos liberados 
no período tenham adicionado R$ 392,7 milhões 
à produção mineira, alcançando 5.877 empregos 
e gerando R$ 14,7 milhões em Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

“Mesmo em um período economicamente 
desafiador, conseguimos alocar um volume 
expressivo de crédito para atender as neces-
sidades mais imediatas da sociedade e para 
estimular a retomada econômica, sem nos 
descuidar da solidez financeira da instituição. 
Este é o nosso papel: ser indutor do desenvol-
vimento sustentável para gerar impacto social, 
econômico e ambiental para a sociedade”, afir-
ma o presidente do BDMG, Marcelo Bomfim.

Entre os destaques do 1º trimestre, está o 
crescimento de 112% do desembolso para micro 
e pequenas empresas, que chegou a R$ 108 
milhões para 1.124 clientes. Contribuiu para 
este resultado o lançamento, em janeiro, de 
uma linha de crédito emergencial – no âmbito 
do programa Recupera Minas, do Governo 
de Minas – com condições especiais para 
pequenos negócios localizados em cidades 
que decretaram emergência ou calamidade 
devido às chuvas.

Já o volume de crédito para investimentos 
– em geral, liderados por médias e grandes em-
presas e setor público – cresceu 59%, chegando 

ao final do trimestre a R$ 122,8 milhões. No 1º 
trimestre, também como parte do programa 
Recupera Minas, o BDMG também ofereceu 
crédito emergencial, como foco em recupe-
ração de infraestrutura e habitação popular, 
para prefeituras de cidades impactadas pelas 
chuvas do início do ano. O banco lançou, ain-
da, um novo edital com orçamento de R$ 300 
milhões, com condições especiais e novos itens 
financiáveis (estradas vicinais, pontes, projetos 
de cultura, lazer e turismo) para municípios 
investirem em infraestrutura e melhoria dos 
serviços públicos.

O volume desembolsado para projetos de 
energias renováveis e eficiência energética, no 
1º trimestre, foi de R$ 75 milhões. O valor foi 
263% superior em relação ao mesmo período 
de 2021. Do total desembolsado, 47% foram 
para projetos de energia solar fotovoltaica. 
“No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o BDMG tem o compromisso 
de contribuir para o estímulo a investimentos 
que contribuam para uma transição climática 
inteligente, capaz de aproveitar as potenciali-
dades naturais do nosso estado. O potencial 
de geração de energia dos projetos que fi-
nanciamentos nesse trimestre equivalem, por 
exemplo, ao consumo anual médio de 3.580 
domicílios brasileiros”, ressalta o presidente.

Presidente do Bdmg, marcelo Bomfim
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Fiemg vai orientar sobre
redução do custo da
energia na indústria

“Os impactos do custo da Energia – Soluções e Oportunidades” é o 
tema do workshop que a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) promove no próximo dia 31, com a finalidade de sensi-
bilizar as indústrias quanto ao peso do custo da energia sobre os seus 
processos produtivos – o que será demonstrado por meio de cases – e 
também de promover as energias renováveis.

Celebrado em 29 de maio, o Dia Mundial da Energia tem como pro-
pósito sensibilizar toda a sociedade para o uso responsável e consciente 
dessa commodity. Assim, motivada pela data, a Assessoria de Energia 
da Fiemg prepara o workshop, para debater problemas e apresentar 
soluções que permitam reduzir o custo da energia nas empresas.

“Faz tempo que a fatura de energia deixou de ser uma simples 
despesa. Esse insumo, essencial em qualquer ambiente, está cada vez 
mais em evidência, principalmente, por dois motivos: se vai estar dis-
ponível sempre que eu precisar e se vou conseguir pagar a conta depois 
que eu usar”, alerta a gerente de Energia da Fiemg, Tânia Mara Santos.

ganhos de 20%
Segundo a especialista, o evento será uma grande chance de saber 

tudo sobre os modelos, como geração distribuída, mercado livre, auto-
produção, eficiência energética, enfim, todas as soluções para se obter 
ganhos de 20% ou mais e economizar no valor da fatura no fim do mês.

“Todos somos responsáveis por criar meios de enfrentar desafios, 
para não desperdiçar esse recurso valioso e não sofrer ao levantar re-
cursos para pagar a conta no fim do mês. Então, no dia 31 de maio, não 
perca a oportunidade de participar conosco do workshop ‘Os impactos 
do custo da Energia – Soluções e Oportunidades’. Você verá desafios e 
oportunidades”, reforça Santos.

O evento será realizado no auditório do 4º andar do prédio sede da 
Fiemg (Avenida do Contorno, 4.456, Funcionários), em Belo Horizonte, 
a partir das 9h.

https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
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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

AuXílio BrAsil - Pelas bandas do Palácio do Planalto, todos os auxiliares 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão apostando no auxílio de R$ 400, 
que acabou se tornando permanente. Valdemar Costa Neto, presidente do 
PL, anda entusiasmado com a ideia de produzir o programa do seu partido, 
agora em maio, falando dessa conquista. Bolsonaro pode surpreender 
ainda e anunciar um aumento de salário para os funcionários públicos, 
depois de decepcioná-los com apenas 5% de reajuste, o que desagradou 
todo mundo. O novo anúncio virá com um acréscimo bem melhor e o 
impacto vai ser enorme.

será - O ex-prefeito Fernando Haddad, possível candidato do PT ao governo 
de São Paulo, teve um encontro com empresários na capital paulista e 
falou bastante sobre o Brasil e seus problemas, deixando os espectadores 
intrigados, pois, em momento nenhum, ele citou o Estado de São Paulo, 
razão daquela reunião.

virAdA - O ex-governador João Doria, candidato escolhido pelas prévias 
do PSDB, vai tentar uma conversa com cada deputado da bancada federal 
do partido em Brasília. É que dos 22, que integram a bancada na Câmara, 
ele não tem apoio de nenhum. O ex-senador Aécio Neves, tornou-se líder 
informal de todos.  A maioria está esperando o tão desejado candidato 
de terceira via para se posicionar. Eduardo Leite perdeu força depois da 
divulgação de uma foto sua num camarote da Avenida Marquês de Sapucaí, 
durante o Carnaval no Rio.

Até que enfim, o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), deixou 
seu ninho na capital mineira e aportou em outras regiões do estado, 
visitando a cidade de Uberaba, onde se encontrou com o governador 
Romeu Zema (Novo) que também estava lá. Era a Festa do Zebu. 

Falando em Kalil, até agora, ele ainda não decidiu sobre o seu apoio 
para o candidato ao Senado, se a dobradinha com Lula funcionar. É que 
o PT de Minas quer colocar na Câmara Alta, o atual deputado Reginaldo 
Lopes. Enquanto que o PSD, partido de Kalil, tem a candidatura do atual 
senador Alexandre da Silveira. Com quem Kalil vai ficar?

Alexandre de moraes está imputando ao seu colega Luís Roberto 
Barroso, a culpa pelo agravamento da crise entre a Presidência da 
República e o Supremo Tribunal Federal. É que Barroso citou as 
Forças Armadas na chamada ameaça ao processo eleitoral, o que 
motivou uma resposta rápida do ministro da Defesa, general de 
Exército Paulo Sérgio Nogueira.

Continuam os entendimentos para a compra da Braskem pelos 
irmãos Batista, que já apresentaram uma proposta aos bancos 
credores da companhia: a Odebrecht e, também, a Petrobras. 

no gabinete da Prefeitura de BH, na Avenida Afonso Pena, a 
conversa é uma só. Embora amigos, o prefeito Fuad Noman (PSD) é 
bem diferente de Kalil no tratamento das coisas da cidade. O maior 
desafio é resolver a pendenga do transporte coletivo na capital.

Aldija
starling Jorge,
aniversariante

da semana,
ao lado do

marido José de
carvalho Jorge

Como forma de incentivar o 
setor cultural em todo o país, o 
Departamento Nacional do Sesc 
lançou uma premiação para esti-
mular a produção de espetáculos 
teatrais em todos os estados, 
inclusive em Minas. O Prêmio Sesc 
de Artes Cênicas vai selecionar 
trabalhos inéditos de artistas, 
produtores e coletivos de teatro, 
dança, circo e outras modalidades 
de manifestações cênicas, que 
receberão recursos destinados ao 
apoio da montagem. 

O valor total de R$ 340 mil será 
distribuído entre várias categorias 
e os interessados poderão se ins-
crever até o dia 8 de maio pelo 
site: www.sesc.com.br/premio-
deartescenicas, onde também é 
possível acessar o edital na íntegra. 

Os projetos serão enquadrados de 
acordo com a complexidade da 
produção. Ao todo, cinco propostas 
serão selecionadas, sendo uma 
no valor de R$ 100 mil; duas com 
prêmio de R$ 70 mil; e outras duas 
com R$ 50 mil cada. Os criadores 
deverão indicar a categoria que 
melhor se adequa ao seu projeto. 

“O Prêmio Sesc de Artes Cê-
nicas é um divisor de águas para 
a instituição. A iniciativa marca a 
atuação do Sesc no fomento às 
artes cênicas, apoiando a criação 
e viabilizando a montagem de 
espetáculos ainda não apresen-
tados”, comemora Lucia Prado, 
diretora de Programas Sociais do 
Departamento Nacional do Sesc. 

“O projeto busca assim contri-
buir com a retomada de atividades 

do setor artístico no país e com o 
processo de reabertura dos tea-
tros da instituição, que ficaram 
fechados durante a pandemia, 
proporcionando ao público o aces-
so a experiências culturais inéditas 
produzidas por artistas residentes 
em seus estados”, conta. 

As produções inscritas no prê-
mio serão avaliadas pela comissão 
de seleção composta por profis-
sionais do Sesc que atuam no 
planejamento e desenvolvimento 
da programação cultural da insti-
tuição. As propostas selecionadas 
terão quatro meses para mon-
tagem dos espetáculos, conside-
rando a estreia e realização de 
três apresentações em teatros do 
Sesc ou equipamentos culturais 
parceiros a serem definidos.

no dia 3 de maio,
ao lado do deputado

estadual Arnaldo silva
(dem) e do vice-prefeito

Paulo sérgio (Psd), a
ex-secretária municipal de

governo e comunicação
de uberlândia, Ana Paula
Junqueira, foi conhecer a

estrutura do colégio gabarito

sesc lança edital para
estimular artes cênicas
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domingo, 8 de maio
Ex-deputado Dinis Pinheiro
Sra. Maria Emília - esposa de Fernando de Castro
Professor José Donizete Silva 

segunda-feira, 9
Sra. Laura Machado Medioli, esposa de Vittorio Medioli 
Fernando Cabral
Ministro do Tribunal de Contas Antonio Anastasia
Jornalista Mário Fontana

terça-feira, 10
Juca da Farmácia - Pedro Leopoldo 
Professor Ricardo Romero - Contagem 
Geraldo Magela, o Ceguinho

Quarta-feira, 11
Cristiano Carneiro Naves 
Sra. Meiga Vilas Boas Vasconcelos 
Engenheiro Geraldo Dolabela

Quinta-feira, 12
Aldija Starling Jorge 
Jornalista Valter Freitas
Dalmi de Jesus, ex-diretor geral da ALMG

sexta-feira, 13
Ex-deputado Wanier Ávila
Coronel Josimar TGrant
Ex-deputado José Militão Costa

sábado, 14
Ex-deputado José Bonifácio Mourão 
Sra. Noemia Ramos Rossi 
Élida Azevedo Oliveira - esposa de José Geraldo Oliveira Filho

http://www.sesc.com.br/premiodeartescenicas
http://www.sesc.com.br/premiodeartescenicas
https://regionalzao.com.br/busca/noticias/Uberl%C3%A2ndia+
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tod ou tdAH, você sabe identificar?
Se você é pai, mãe, pro-

fessor, ou se simplesmente já 
estava em paz passeando no 
shopping e viu aquela criança 
chamando atenção, como se 
estivesse desobedecendo ou 
sendo agressivo, você já viu um 
exemplo de uma criança com 
provável Transtorno Opositor 
Desafiador (TOD), mas não é tão 
simples assim de identificarmos. 
Precisamos de mais, porque 
estes mesmos comportamentos 
podem ser birra da idade, como 
também podem ser praticados 
por crianças com Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hipera-
tividade (TDAH).

O Transtorno Opositor De-
safiador (TOD) é um transtorno 
que tem como caraterística um 
comportamento desobediente, 
que desafia as regras, as figuras 
e os símbolos de autoridade, por 
exemplo, pai, mãe e professores, 
e na fase adulta esse comporta-
mento, se não tratado, pode se 
agravar. Embora a causa seja 
desconhecida, especialistas e 
estudos apontam que, mais 
provavelmente, há uma combi-
nação entre fatores ambientais 
e genéticos. E os sintomas costu-
mam aparecer antes da criança 
completar 8 anos.

É preciso entender que o TOD 
não é uma birra, é um compor-
tamento que deixa a criança 
sempre irritável e, muitas vezes, 
sem motivo, fazendo tudo para 
chatear os outros. E, apesar do 
tratamento ser de grande ajuda, 
o TOD é crônico, podendo durar 
por anos ou a vida toda.

Assim como o TOD, o TDAH 
também é um transtorno crô-
nico e, geralmente começa na 
infância, podendo continuar na 
vida adulta. Quando a criança 
não passa por um tratamento 
adequado ela terá problemas 
no desenvolvimento escolar e na 
vida adulta terá relacionamentos 
problemáticos, mal desempenho 
nos estudos superiores, no traba-
lho e na vida social. Embora sejam 
transtornos diferentes, é comum a 
confusão entre TOD e TDAH.

Com muita frequência vejo 
pais perdidos sem saber se os filhos 
realmente têm TDAH ou TOD. Essas 
características podem ajudar a dife-
renciar um do outro. A criança com 
TOD se irrita com mais facilidade, 
é vingativa, não sabe tolerar o 
sentimento de frustração, além de 
ter um comportamento desafiador. 
Já a criança com TDAH é impulsiva, 
tem dificuldade de prestar atenção, 
mas também pode ter um hiper-

foco, além da dificuldade para 
controlar movimento e ações. Claro 
que, para o diagnóstico correto, 
você vai precisar de uma consulta 
médica especializada, mas conhe-
cer os sinais e sintomas já pode ser 
de grande ajuda.

O TOD, para ser diagnostica-
do, se observa ao menos quatro 
dos seguintes sintomas:

Explosões de raiva frequentes, 
às vezes sem motivo

Não assume as próprias fa-
lhas, culpando os outros por tais 
erros

Desafia e enfrenta pessoas 
mais velhas e figuras de autori-
dade

Não obedecem às regras
Apresenta atitudes e compor-

tamentos apenas para aborrecer 
os outros

Os sintomas do TDAH, como 
o próprio nome diz, incluem falta 
de atenção, hiperatividade e 
impulsividade. O seu diagnóstico 
é clínico, sendo responsável um 
médico especialista no transtorno.

Embora não entre na lista dos 
critérios diagnósticos, a labilidade 
emocional é uma característica da 
criança com TDAH; essa alteração 
emocional aparece em outros 
transtornos e, por isso, não é 
considerada na análise.

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

fatores mentais causados pela covid-19
aumentam incidência de casos de bruxismo

De acordo com pesquisadores 
da Universidade Federal de Alfe-
nas (Unifal-MG), em um estudo 
realizado em parceria com o Insti-
tuto Neurológico de Curitiba (INC), 
nos últimos 2 anos, 7 a cada 10 
brasileiros já foram afetados pelo 
bruxismo por conta do estresse 
ocasionado pela pandemia de CO-
VID-19. O início ou o agravamento 
dos sintomas foi relatado por 76% 
dos entrevistados ouvidos entre 
maio e agosto de 2020.

Outra pesquisa em andamento 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
mostrou que a incidência de casos 
de bruxismo saltou de 8% para 31%, 
após o isolamento social. Até o fim de 
setembro de 2021, 70,9% dos pacien-
tes eram mulheres e 29,1% homens. 

A especialista em disfunção 
temporomandibular (DTM) e dor 
orofacial, Luísa Carvalho, escla-
rece que o bruxismo é o hábito 
de apertar ou ranger de dentes 
ou de manter a mandíbula com 
musculatura sustentada em uma 
mesma posição por muito tempo. 
“Isso ocorre de dia e acordado 
(bruxismo em vigília) ou a noite 
e dormindo (bruxismo do sono). 
As causas podem ser diversas, por 
isso é necessária uma investigação 
das condições associadas à saúde 
geral, estilo de vida e qualidade 
do sono. As principais razões 
são estresse, ansiedade, refluxo, 
apneia, uso de alguns medica-
mentos, dentre outras”.

De acordo com Luísa, a fragili-
zação da arcada dentária é um in-
dício de que a condição pode estar 
presente. “Dentes desgastados e 
quebrando com frequência, res-
taurações, próteses ou exposição 

de raízes dentárias, sensibilidade 
ao ingerir bebidas frias ou ácidas, 
cansaço muscular na face ao 
fim do dia ou ao acordar são os 
principais sinais de alerta para a 
desordem funcional”. 

Ela elucida que o tratamento 
é multidisciplinar, voltado para a 
causa e controle do hábito e que 
deve ser feito após análise. “As 
opções variam de acordo com 
o tipo de bruxismo (noturno ou 

diurno), e se é a condição em 
si ou apenas consequência de 
outros problemas. A placa oclusal 
costuma ser a alternativa mais 
comum para proteger os dentes 
e a articulação”.

A estudante de design, Lorena 
Martins, relata como o bruxismo 
afeta seu sono. “Noites mal 
dormidas, onde você acorda 
com algum movimento mais in-
tenso da mandíbula e sensação 
de apertamento dos dentes de 
cima com os de baixo”. Segundo 
ela, ao levantar, os desconfortos 
permanecem. “O travamento 
aconteceu com menor periodi-
cidade comigo. Foram apenas 
duas vezes. Mas, acordar com 
dores de cabeça é um problema 
frequente”. 

O operador de máquinas, 
Osvaldo Mendes, que também 
sofre com a desordem funcio-
nal, diz o que faz para aliviar 
as dores. “O estresse e a an-
siedade aumentam a minha 
sensação de apertamento dos 
dentes e acabam gerando uma 
crise que pode durar mais de 2 
dias. Por isso, faço movimentos 
com a mandíbula para tentar 
alongá-la, além de massagem 
no rosto buscando relaxamento 
do músculo”.

Luísa esclarece como a mente 
pode afetar os sintomas. “Ao 
sentir ansiedade ou estresse, é 
comum que ocorra aumento da 
tensão muscular, ou seja, pode 
ser que, em dias mais difíceis, o 
hábito de contrair a musculatura 
e/ou apertar os dentes fique 
mais frequente. Ter cuidado com 
a saúde mental pode ser uma sa-
ída nesses casos. Adequações no 
estilo de vida e acompanhamen-
to psicológico são ferramentas 
importantes de controle”.

“o tratamento do bruxismo é multidisciplinar e voltado para a causa e controle do hábito”

condição pode causar desgaste dentário, dores de cabeça e deslocamento de mandíbula
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número de invasões em contas
do Instagram cresce em 2022

Golpistas usam a rede social para hackear perfis e vender produtos e promoções falsas

A invasão de perfis na rede 
social Instagram é um cri-
me cibernético que vem 

crescendo e preocupando as 
pessoas. De acordo com levanta-
mento bruto de dados realizado 
pela Coordenadoria Estadual de 
Combate aos Crimes Cibernéticos 
do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG), ape-
nas em janeiro de 2022 foram 
registradas 388 ocorrências de 
acessos indevidos, seguidos de 
golpes para obtenção de valores 
no estado. Esse número é quase 
4 vezes maior do que a média do 
segundo semestre de 2021, que 
foi de 104 casos por mês.

O coordenador da Coeciber e 
promotor de Justiça, Mauro Ello-
vitch, explica que a maneira mais 
comum de apropriação de perfis 
alheios no Instagram se dá por 
meio de “phishing”, que consiste 
no roubo de informações a partir 
de links adulterados. Perfis falsos 
também são usados com frequên-
cia para representar cidadãos ou 
empresas, conseguindo enganar 
as vítimas para que elas enviem 
dados pessoais ou bancários, 
informem credenciais de login ou 
façam pagamentos.

Foi o que aconteceu com a 
vendedora, Paula Gabrielle, que 
anuncia produtos em sites de ven-
da, e recebeu uma mensagem no 
WhatsApp pedindo que ela envias-
se um código de confirmação para 
que seus anúncios não fossem reti-
rados do ar. “Eu precisava fornecer 
uma combinação de números que 
viria por SMS e, assim, que man-
dei a minha conta foi invadida”, 
disse. Os golpistas usaram o perfil 
de Paula para oferecer seus arti-
gos por valores menores. “Uma 
amiga me ligou perguntando se 
eu havia sido hackeada, porque 
eles começaram a fazer anúncios 
de itens com preço bem abaixo do 
mercado”.

Após ter ciência do golpe, Pau-
la conseguiu recuperar sua conta 
depois de 2 dias. “No Instagram 
usei a ferramenta ‘preciso de 
ajuda’, que tem a opção ‘acho que 
minha conta foi invadida’, depois 
disso, fiz alguns procedimentos 
como o envio de selfie. Com isso, 
alterei o e-mail e o telefone de 
contato que estavam vinculados”. 

Ela também relata que sua 
amiga fingiu que iria fazer uma 
transferência para o bandido e 
por meio da chave Pix, descobriu o 
nome completo do hacker. “Eu en-
contrei ainda o e-mail da pessoa, 
e fiz um boletim de ocorrência na 

Polícia Civil, mas, como não tive 
perdas, não deu em nada”.

Outra vítima do golpe foi a 
atendente, Andressa Bianca, que 
viu uma promoção enganosa nos 
stories de uma pousada. “Por ser 
um lugar que já fui e conheço os 
donos, não imaginei que seria 
falso. Enviei uma mensagem, 
eles pediram meu telefone e meu 
e-mail, assim que encaminhei 
os dados, em questão de minu-

tos, não conseguia mais acessar 
minha conta. Como tinha o con-
tato do local, liguei para saber 
informações, mas já era tarde. 
Eles me informaram que o perfil 
da pousada havia sido hackeado 
e que, assim, invadiram o meu 
também”.

Os golpistas alteraram as 
informações da conta como 
senha, e-mail e telefone para  
onde chegava o código de con-

firmação, por isso, Andressa não 
conseguiu recuperar o perfil. 
“Quando eu solicitava a com-
binação numérica, ela ia para 
o telefone dos bandidos e não 
para o meu. Após várias tenta-
tivas, acabei desistindo. Como 
não consegui nenhum tipo de 
resposta do Instagram, pedi 
aos meus amigos que dessem 
unfollow, bloqueassem e criei 
outra conta”. 

Ao tentar fazer o boletim 
de ocorrência on-line, Andressa 
afirma que não aparece a opção 
de crimes cibernéticos, sendo ne-
cessário comparecer pessoalmen-
te à delegacia. “Como trabalho 
todos os dias e estou gestante, 
não consegui ir ainda. E quando 
eu ligo lá, eles dizem que o que 
pode ser feito é apenas o registro, 
não tem muitos recursos”.

O advogado criminalista, Lucas 
Miranda, esclarece que quando a 
rede social não resolve o problema, 
cabe processo. “É possível uma 
ação judicial para tentar obrigar 
a empresa a restituir a senha ou, 
ao menos, deletar a conta. Atual-
mente, já existe jurisprudência con-
cedendo também indenização por 
danos morais ao titular do perfil 
hackeado quando a rede social não 
atua imediatamente para devolver 
ou apagar a conta”. 

Segundo ele, em casos de 
pagamentos realizados para os gol-
pistas, o ideal é agir rápido. “Se for 
pelo Pix, por exemplo, o indicado é 
notificar o mais breve possível a sua 
instituição financeira requerendo o 
cancelamento da transação. Se ela 
já tiver sido efetivada, no entanto, 
a única saída é tentar um processo 
judicial contra a pessoa que rece-
beu o dinheiro”.

Para isso, a vítima deve procu-
rar um advogado ou ir à delegacia 
com os dados necessários. “É 
preciso levar o comprovante da 
transação e os documentos do 
titular da conta que recebeu o Pix 
e solicitar a abertura de um inqué-
rito policial”. Contudo, Miranda diz 
que nem sempre haverá sucesso, 
uma vez que muitas das contas 
usadas são falsas. “Infelizmente, 
a maioria  delas costuma estar 
em nome de pessoas que sequer 
sabem de sua existência. Dessa 
forma, acaba sendo difícil recupe-
rar o dinheiro perdido”.

Por fim, o advogado dá dicas 
de como se proteger desses golpes 
que vêm se tornando cada vez 
mais comuns. “Nunca utilize a 
mesma senha em diversos sites 
e, além disso, ative todos os 
mecanismos de segurança, por 
exemplo, a verificação de duas 
etapas”.

Hackers utilizam da técnica de phishing para que
vítimas compartilhem informações confidenciais
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complexos de fabricação de equipamentos
hospitalares é inaugurado em lagoa santa

A Alfamed inaugurou, no dia 
3 de maio, o seu novo complexo 
industrial, na cidade de Lagoa 
Santa, na região metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH).  Fundada 
em Minas, a empresa que atual-
mente faz parte do grupo Prime 
Holding fabrica e comercializa 
equipamentos médico-hospita-
lares de última geração, como 
monitores, ultrassons, eletrocardi-
ógrafos e oxímetros. A expansão 
vai gerar, somente nos primeiros 
seis meses, mais de 160 empregos 
diretos e cerca de 600 indiretos. O 
investimento é de R$ 9,5 milhões 
e contou com o atendimento da 
equipe da Invest Minas para ser 
viabilizado.

Em visita à VMI Médica, uma 
das empresas que pertence ao 
mesmo grupo da Alfamed, na 
cidade de Lagoa Santa, no dia 4 de 
maio, o governador Romeu Zema 
(Novo) disse que a expansão de 
empresas já instaladas no estado 
é a prova de que os esforços da 
atual gestão para desburocratizar 

e facilitar a vida dos empreende-
dores estão dando resultados na 
prática.

“Temos conseguido atrair mui-
tas empresas para Minas Gerais, 
como nunca se atraiu. Nesses 
poucos mais de 3 anos de Gover-
no, já conseguimos criar 467 mil 
empregos formais. E também foca-
mos na formação de mão de obra 
qualificada. Através do programa 
Trilhas do Futuro, por exemplo, 
oferecemos mais de 110 mil vagas 
de cursos profissionalizantes. O es-
tado paga a mensalidade e ainda 
concede um auxílio alimentação e 
transporte. Queremos que todos 
tenham a oportunidade de ter um 
emprego digno”, afirmou.

Com um espaço de 4.300 
metros quadrados, esse passa a 
ser um dos maiores complexos 
industriais para a fabricação de 
equipamentos para suporte à 
vida e diagnóstico por imagem 
da América do Sul. A localização 
do empreendimento é estratégi-
ca: bem próximo ao Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte, 
visando melhor acesso ao merca-
do externo. 

“Com essa ampliação, vai ser 
possível aumentar o número de 
linhas de produção de equipamen-
tos que já oferecemos ao mercado 
e o lançamento de novos produ-
tos, com mais recursos tecnológi-
cos. Temos um projeto audacioso, 
já em andamento, voltado para 
a hemodiálise e com foco em 
exportação. Esse investimento 
não é importante só para Lagoa 
Santa ou Minas, mas também 
para o Brasil”, afirma o presidente 
da Alfamed, Otávio Viegas.

Na avaliação do secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio. 
“A consequência das iniciativas do 
governo é a transformação de Mi-
nas Gerais em melhor lugar para 
se investir no pais, impulsionando 
o crescimento econômico regional 
e contribuindo para a geração de 
mais emprego e renda para os 
mineiros”, enfatiza o secretário.

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
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Prefeito de uberlândia envia à câmara
projetos sobre renegociação de débitos
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Oito municípios são
os vencedores do
XI Prêmio Sebrae

Prefeito Empreendedor

Cataguases, Chapada Gaúcha, Conse-
lheiro Pena, Couto de Magalhães de Mi-
nas, Divinópolis, Guimarânia, Paracatu e 
Uberaba são os municípios vencedores do 
XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 
Juscelino Kubistchek. 

A cerimônia de pre-
miação realizada no dia 
29 de abril na sede do 
Sebrae Minas, em Belo 
Horizonte, reuniu cerca de 
200 convidados, entre os 
quais o governador Romeu 
Zema (Novo), prefeitos das 
29 cidades finalistas da 
competição, secretários, 
lideranças e autoridades 
municipais e estaduais. A 
XI edição do Prêmio rece-
beu a inscrição de 209 projetos, de 153 
municípios. Na fase final, disputaram 32 
trabalhos, de 29 cidades.

O maior prêmio municipalista brasi-
leiro completa 21 anos, com o propósito 
de conhecer, reconhecer e premiar expe-
riências que estão contribuindo para a 

melhoria do ambiente empreendedor nos 
municípios brasileiros. “O Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor valoriza as boas 
práticas dos governos municipais que 
estimulam a formalização, o desenvolvi-

mento e a competitividade 
das micro e pequenas em-
presas, promovendo um 
desenvolvimento sustentá-
vel para o estado e, conse-
quentemente, para o país”, 
enfatizou o presidente do 
Conselho Deliberativo do 
Sebrae Minas, Roberto 
Simões, na abertura da 
cerimônia.

O presidente da As-
sociação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), Julvan 

Lacerda, chamou a atenção para a ne-
cessidade de investir na capacitação dos 
gestores públicos municipais. “O Sebrae 
vem para ser o nosso parceiro na correção 
desse problema. Assim, é possível levar 
qualificação aos gestores e fomentar o 
empreendedorismo”, enfatizou.

Projetos
estimulam o

desenvolvimento
e também a

competitividade
das micro e
pequenas
empresas
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A Prefeitura de Uberlândia 
tem buscado formas de apoiar 
e estimular a população e, con-
sequentemente, seu desenvolvi-
mento. Dessa forma, atento às 
dificuldades que a pandemia trou-
xe, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
enviou à Câmara Municipal, no 
dia 2 de maio, três projetos de lei 
voltados para o refinanciamento 
de débitos e que estão dentro do 
Programa Extraordinário de Refi-
nanciamento Municipal (Refim) 
Extra 2022. Os projetos tratam 
do Refim Extra junto à prefeitura, 
Refim Extra Habitacional e Refim 
Extra do Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (Dmae). Trata-se 
do maior pacote de renegociação 
da história.

“Por força de lei, o município 
não pode abrir mão do recolhi-
mento de tributos. Inclusive, é 
por meio deles que é possível 
investir em infraestrutura, saúde, 
educação, no social e em tudo que 
pode beneficiar o cidadão. Mas 
sabemos que os últimos 2 anos 
não foram fáceis e, por isso, edi-
tamos o Refim. Assim, esperamos 
oferecer condições melhores para 
que o contribuinte, o usuário de 
serviços públicos de saneamento 
básico e o mutuário de programas 
habitacionais regularize suas situ-
ações e, inclusive, tenha de volta 
sua capacidade de obtenção de 
crédito e de realização de negó-
cios”, salienta.

Em linhas gerais, o Refim Ex-
tra 2022 oferece desconto sobre 
multas e juros e possibilidade 
de parcelamento para pessoas 

físicas e jurídicas com débitos 
atrasados. Cada tipo de débito 
beneficiado pelo programa (de 
qualquer natureza junto à pre-
feitura, habitacional ou com o 
Dmae) tem condições específicas. 
Após aprovação, sanção e entrada 
em vigor dos projetos de lei, o 
prazo de adesão seguirá até 10 
de dezembro.

refim extra 

O Refim Extra junto à prefei-
tura abrange débitos vencidos 
até 31 de dezembro – como Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), taxas 
de funcionamento e de publicida-
de e outros tributos e créditos –, 
podendo estar protestados ou não 
e com cobranças ajuizadas ou não.

O percentual descontado so-
bre juros e multas varia de 60% a 
100%, conforme o acordo firmado. 
O requerimento de adesão deverá 
ser realizado, preferencialmente, 
por meio do Portal de Negociação 
da Prefeitura de Uberlândia.

A partir da entrada em vigor 
da lei complementar, quem quitar 
o valor integral à vista, em um 
prazo de até 90 dias, consegue o 
perdão de 100% dos juros e mul-
tas incididos até então. Passados 
90 dias, o valor total quitado 
durante o período de adesão do 
programa possibilita o desconto 
de 95%. Nas duas situações, o 
contribuinte deve cumprir com o 
acordo em, no máximo, 10 dias 
após a assinatura.

O parcelamento é outra pos-
sibilidade prevista no Refim Extra 
Tributário. O contribuinte pode 
fazer o pagamento de 12 a 36 par-
celas, se o débito for inferior a R$ 1 
milhão. O abatimento em juros e 
multas, conforme o acordo, varia 
entre 60% e 80%. Para quem 
possui dívidas com o município 
que somam R$ 1 milhão ou mais, 
é permitido parcelamento de até 
60 vezes, com desconto de 60% 
em juros e multas. Para pessoas 
físicas, o valor mínimo de cada 
parcela é de R$ 80. No caso das 
pessoas jurídicas, a parcela míni-
ma é de R$ 150.

refim extra dmae

A negociação de débitos em 
atraso com o Dmae vale para 
créditos tarifários ou não, pro-
testados ou não, com cobrança 
ajuizada ou não. A concessão de 
descontos sobre juros e multa 
moratória incide sobre os créditos 
vencidos até 31 de dezembro de 
2021.

Também é possível obter per-
dão de 100% das multas e juros 
quem negociar o pagamento à 
vista nos primeiros 90 dias após 
a entrada em vigência da lei 
complementar. Após esse perío-
do, o abatimento é de 95% nos 
pagamentos à vista. A quitação 
deve ocorrer até 10 dias depois da 
formalização do acordo.

O valor também pode ser divi-
dido, sendo que nenhuma parcela 
pode ser menor do que o preço 
mínimo da tarifa de água e esgoto 

correspondente à categoria do 
inscrito (residencial, comercial ou 
industrial). Para valores abaixo 
de R$ 10 mil, o contribuinte pode 
dividir o pagamento entre 12 e 36 
parcelas, com descontos que vão 
de 60% a 80%. Já para as dívidas 
iguais ou superiores a R$ 10 mil, 
o desconto em juros e multas é 
de 60% e o parcelamento pode 
ser feito em até 72 vezes. A soli-
citação de parcelamento deverá 
ser formalizada mediante reque-
rimento por escrito no Núcleo de 
Atendimento do Dmae.

refim extra Habitacional

Já o projeto de lei sobre Re-
fim Extra Habitacional concede 
remissão das dívidas referentes 
aos programas habitacionais 
implementados pela prefeitu-
ra. O contribuinte com créditos 
vencidos até o último dia 30 de 
abril, terá concessão de período 
de carência para quitação dos 
débitos em atraso, além de 
descontos nos juros e na mul-
ta moratória e parcelamento 
especial.

A carência será por 3 meses, du-
rante os quais não haverá incidência 
de encargos moratórios, e poderá 
ser dispensada pelo mutuário. 
Quanto às opções de pagamento, 
o contribuinte terá abatimento de 
100% de juros e multas ao quitar 
a dívida à vista. Quem optar pelo 
parcelamento, poderá fazê-lo entre 
24 e 120 vezes, obtendo desconto 
que vai de 50% a 90% sobre juros 
e multas, dependendo do acordo. 
Além disso, será concedido perdão 
das dívidas referentes ao período de 
março de 2020 a dezembro de 2021.
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ipatinga comemora 58º
aniversário de emancipação

Após 2 anos de restrições sa-
nitárias impostas pela pandemia, 
Ipatinga vivenciou no dia 29 de 
abril, mais um dia especial e his-
tórico, em comemoração ao seu 
58º aniversário de emancipação 
político-administrativa. 

Em clima de descontração, o 
Parque Ipanema recebeu, desde 
as primeiras horas da manhã, um 
numeroso público vindo de todas 
as regiões da cidade e municípios 
vizinhos. Em paralelo com um 
passeio ciclístico abraçado por cen-
tenas de adeptos, que desfilou por 
um percurso de 12 km, passando 
pelo Centro e bairros adjacentes 
até retornar ao local de partida, 
o prefeito Gustavo Nunes (PSL), 
acompanhado da noiva Rafaela 
Gonçalves, abriu a programação 

da data oficial de celebração da au-
tonomia do município-polo do Vale 
do Aço. Também se apresentaram, 
o grupo Renascer de terceira idade, 
do bairro Limoeiro, a banda Apae-
xonados, da Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae), 
e uma equipe do Educandário 
Família de Nazaré (EFAN).

 

Hino de ipatinga

Um dos momentos mais emo-
cionantes das comemorações foi 
a execução, com arranjo dos edu-
cadores musicais do município, 
do Hino de Ipatinga, cuja letra 
foi escrita pela pioneira profes-
sora Maria Weber de Oliveira 
Barbosa, a dona Bizuca, falecida 
no início do mês passado, aos 89 

anos. Num ato também bastante 
simbólico, sua neta, Tayla Coelho 
Barbosa, foi a cidadã escolhida 
para conduzir ao galpão, de 
forma solene, o pavilhão do 
município. 

Mas o ápice da festa foram 
os parabéns à cidade, cantado 
por todo o público nas proximi-
dades da agoa do Parque, com o 
acompanhamento da banda da 
Escola de Música Tenente Oswaldo 
Machado (TOM) e performances 
de artistas da Escola Municipal 
de Artes Cênicas (EMAC). O local 
foi onde aconteceu também a 
tradicional distribuição do bolo 
de aniversário. O prefeito e sua 
noiva também participaram do 
ato, auxiliados por cantineiras das 
escolas municipais e voluntários 
de diversas entidades parceiras. 
Este ano, por questões de higie-
ne e prevenção, a guloseima foi 
fracionada em mais de 10 mil 
potinhos, atitude que foi elogiada 
pelos munícipes. 

“Superamos um período difí-
cil, um tempo em que os gestores 
públicos foram desafiados a serem 
não apenas criativos, mas ágeis e 
profundamente dedicados à pre-
servação de vidas, em primeiro lu-
gar, acima de qualquer outra obra 
ou realização”, disse o prefeito. 

De acordo com ele, em meio a 
essa conjuntura, Ipatinga sobres-
saiu uma vez mais como exemplo. 
“Assim nos tornamos uma das 
primeiras cidades do Brasil a 
flexibilizar normas sanitárias e 
retomar a convivência nas ruas 
e nos ambientes, em melhores 
condições de segurança. Sem abrir 
mão da realização de investimen-
tos essenciais para o bem-estar 
da população, seja na saúde, na 
educação, na área social ou na 
infraestrutura urbana. Os festejos 
ganham ainda mais significado 
por se avizinharem à data do Dia 
do Trabalhador, aquilo que mais 
traduz a origem e o caráter funda-
mental do ipatinguense”, refletiu.

 

mutirão da cidadania

Aconteceu no Parque Ipane-
ma, em vários estandes muni-
cipais e de entidades parceiras, 
o Mutirão da Cidadania, com 
oferta de múltiplos serviços 
de saúde, serviços de beleza e 
corte de cabelo, apresentações 
teatrais e musicais, recreação 
(brinquedos infláveis, oficinas 
de pinturas de rosto, pipoca, 
algodão-doce), aulão de dança 
e divulgação de campanhas 
educativas com conscientização 
sobre temas diversos.  

A festa foi fechada com chave 
de ouro com shows das irmãs 
Leslie & Laurie, a banda Art Vi-
trola e o grupo Dança Comigo. 
A vibração também foi com a 
entrega no palco, de prêmios a 
ganhadores do programa Nota 
Premiada (cheques de R$ 1 mil e 
bicicletas). 

No dia 28, o Parque Ipane-
ma recebeu um grande público 
para prestigiar a Noite Gospel, 
com apresentações das bandas 
Evangélico Lar Music e Católico 
Ministério Liberi (CDD). 

No dia 30, além da Feirarte espe-
cial que funcionou durante todos os 
dias de festa no Parque Ipanema, com 
muitas opções de gastronomia e arte-
sanato, aconteceu também o Grande 
Prêmio de Kart 58 anos, no Kartódro-
mo Emerson Fittipaldi e as atrações 
com a Equipe Dança Comigo, Tsunami 
do Forró e o Grupo Bolêros do Samba. 

No dia 1º, Dia do Trabalhador, 
a festa no palco montado na Ave-
nida Burle Marx começou às 16h, 
com DJ Daniel Natal, além de sho-
ws com a Equipe Dança Comigo, 
Chamô pro Samba e Caio Lopes.

Prefeito gustavo nunes e sua noiva rafaela gonçalves participaram das comemorações
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1,5 tonelada de bolo comemorativo foi distribuído a população presente
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espaços para convivência e descanso em 
Belo Horizonte contam com 70 parklets
Elas funcionam como espaços de lazer 

e de convivência. Podem ter bancos, mesas 
e floreiras. Assim são as varandas urbanas 
ou parklets, mini praças que estão espalha-
das pelas regiões do Barreiro, Centro-Sul, 
Leste, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda 
Nova. Apenas na região Centro-Sul há 58 
varandas urbanas. Em Belo Horizonte já 
são 70 desses equipamentos.

A diretora de Urbanismo e Espaço 
Público, Laila Faria de Oliveira, ressalta a im-
portância das varandas urbanas, que ofere-
cem à cidade novos espaços de apropriação 
pública. “Esses equipamentos transformam 
a área destinada ao estacionamento de 
automóveis e os dedicam às pessoas, 
oferecendo espaços de descanso, lazer e 
convivência”, frisou. Ainda de acordo com a 
diretora, os parklets também beneficiam os 
comerciantes que os mantêm, pois atraem 
consumidores a seus estabelecimentos. 
Porém, é vedada a restrição do uso público 
e a cobrança pela utilização.

Quem pode implantar 
uma varanda urbana?

Qualquer pessoa pode tomar a inicia-
tiva da instalação desse tipo de projeto, 
desde que tenha permissão da Comissão 
de Mobiliário Urbano, da Secretaria de Po-
lítica Urbana, e arque com o projeto, custos 
de implantação e manutenção. A iniciativa 
privada ganha uma vitrine alternativa para 
divulgar a sua marca.

Não há um modelo pré-estabelecido a 
ser seguido. O parklet pode ter formas, fun-
ções e materiais variados. Por se tratar de 
uma intervenção que não é permanente, é 
importante que o parklet seja removível. O 
ideal é que o sistema construtivo proposto 
seja modular e desmontável, de maneira 
a facilitar o transporte, instalação e futura 
remoção. O parklet deve evitar a obstrução 
visual de modo a manter a amplitude do 
espaço urbano e a aumentar a segurança 
em sua utilização.

Como é feito o licenciamento?

O interessado deve acessar o en-
dereço servicos.pbh.gov.br, localizar 
o serviço “Licença de Varanda Urbana 
(parklet)”. O processo de instalação 
de parklet contempla várias etapas 
que vão desde a análise da localização 
para posterior obtenção da licença, até 
a comunicação de término de obra, 
podendo ainda ser necessário solicitar 
a renovação da licença ou comunicar 
a remoção do parklet. Após concluir a 
solicitação de cada etapa, o cidadão 
receberá no e-mail cadastrado o número 
do protocolo para acompanhamento da 
solicitação.

Quem deve fazer a manutenção?

É dever do mantenedor garantir ao 
parklet um bom estado de conservação, 
conforme previsto na legislação munici-
pal. Deve-se manter a rotina de limpeza, 
rega e manutenção da vegetação, se 
existente. O parklet deverá dispor de 
lixeira para recolhimento de resíduos 
dos usuários, que devem ser retirados 
periodicamente. Alterações na estrutura 
e leiaute do parklet deverão ser encami-
nhadas para avaliação da Comissão de 
Mobiliário Urbano.

Onde não é permitido 
implantar varandas urbanas?

 Em vagas localizadas em vias 
com tráfego intenso de veículos em alta 
velocidade;

 A menos de 5 metros de distância 
do alinhamento lateral do lote;

 Próximo a rampas de acesso de 
veículos às edificações vizinhas;

 Em vagas de estacionamento desti-
nadas a idosos, a pessoas com deficiência 
e outras que possuam regulamentação 
especial;

 Em áreas destinadas a carga e 
descarga ou embarque e desembarque, 
salvo hipótese de remanejamento ou al-
teração da sinalização, a critério do órgão 
de trânsito;

 Sobre faixas de travessia de pedes-
tres, em locais que podem obstruir rebaixos 
de meio-fio, acessos a garagens, ciclovias, 
pistas de caminhada, pontos de ônibus e 
táxi, acesso a hidrantes, caixas de acesso 
e manutenção;

 Em ruas onde ocorrem eventos peri-
ódicos com utilização de mobiliário tempo-
rário, como feiras; em ruas onde ocorrem 
eventos com alta circulação de pessoas, e 
consequente proibição de estacionamento 
durante o evento, como Carnaval.

Prefeitura de Itabirito se destaca por práticas
de gestão em evento realizado em Brasília

A Prefeitura de Itabirito, por meio 
da Ouvidoria Municipal, participou 
da XXIII Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. O evento, realizado 
entre os dias 25 e 28 de abril, reuniu 
representantes de diversos municípios 
brasileiros. 

No dia 26 de abril, a Ouvidoria 
Municipal, em parceria com o projeto 
InovaJuntos, realizado pela Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM), 
apresentou as boas práticas de gestão 
executadas no município. Por meio da 
Ouvidoria Municipal, os representan-

tes de Itabirito dissertaram sobre a 
importância da participação civil e da 
análise das demandas apresentadas 
pela população sob o foco do tema 
‘Ouvidorias Municipais: importância 
da estruturação e compilação de 
dados’.

 O fortalecimento do setor diante 
do uso de indicadores e da ferramenta 
Power Bi foi ressaltado durante a apre-
sentação dos trabalhos desenvolvidos 
pela Ouvidoria em Itabirito. 

“Desde que assumimos os tra-
balhos frente à Prefeitura, buscamos 

a modernização das ações governa-
mentais e o fortalecimento das boas 
práticas em gestão. Logo percebemos 
que, sem o apoio e a participação 
da população, não conseguiríamos 
alcançar esse objetivo. A implantação 
de mecanismos de administração que 
resultam em transparência e acesso às 
tecnologias por meio da estruturação 
da Ouvidoria Municipal tem colocado 
Itabirito em posição de destaque em 
Minas Gerais e, até mesmo, no Brasil”, 
destacou o prefeito Orlando Caldeira 
(Cidadania).
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novos caminhos do futebol
Devagar, sem muita transpa-

rência, andando em velocidade 
razoável. 

Dentro de campo o nível téc-
nico continua sofrível. Fora dele 
a busca de alternativas é interes-
sante. A bola da vez é a Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF). 

Clubes tradicionais, grandes 
e pequenos sonham com a pos-
sibilidade de encontrar parceiros 
milionários para salvar o buraco 
do caixa e da contabilidade. 
Eliminar as dívidas, ter credito no 
cartão para saldar os compromis-
sos e montar um elenco forte e 
vencedor o desejo de todos.  

Parece simples e fácil. Mas 
não é. Investidor de verdade não 
rasga dinheiro, não pensa com 
o bolso e só torce pelo lucro. 
Transformar uma associação 
esportiva em empresa é tarefa 
para especialistas. Profissionais 
capacitados em gestão, com sa-
bedoria e prestígio no mercado. 
SAF não pode ser encarado como 
modismo, muito menos como mi-
lagre. É coisa para a gente grande, 
como se fala na roça.        

Outro assunto que promete 
mexer com a estrutura do futebol 
brasileiro vem lá da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). A en-
tidade, uma enorme caixa preta, 
com vários dirigentes afastados, 
processados, presos e banidos ao 
longo dos últimos anos, tem ago-

ra um novo mandatário. Depois 
de várias confusões, processos 
e liminares o baiano Ednaldo 
Rodrigues, 68 anos, formado em 
Ciências Contábeis ex-presidente 
da Federação Baiana de Futebol 
e vice da própria CBF foi eleito 
presidente. O homem assumiu 
e está sacudindo a poeira, sem 
balançar a pança. 

Vários diretores, gerentes, 
supervisores e chefes foram de-
mitidos. A turma que comandava 
o setor da arbitragem, incluindo 
o Video Assistant Referee (VAR) 
foi eliminada de forma sumária. 

Nesta toada, o novo presiden-
te da CBF vem dando declarações 
interessantes. Afirma que apoia 
a racionalização do calendário e 
da criação de ligas. Quer investir 
pesado na qualificação da arbitra-
gem, no futebol feminino, na cria-
ção de um fundo para reforma dos 
estádios interior afora.  Pretende 
trabalhar muito para combater a 
violência no futebol e reaproximar 
a seleção brasileira do povo. Uma 
agenda pesada. Difícil acreditar, 
mas não custa sonhar. Tomara 
que o bom baiano tenha a força 
necessária para colocar em prati-
ca tantas mudanças. 

Para começar vem aí uma boa 
iniciativa. A CBF irá promover em 
junho um seminário contra o ra-
cismo no futebol. Participação de 
membros da Fifa, Conmebol, fede-

rações, clubes, Justiça Desportiva, 
Ministério Público, Polícia Militar 
e imprensa esportiva. A ideia é 
criar uma cruzada forte, nacional, 
contra o preconceito e o racismo 
no meio esportivo. 

Sobre a criação de uma liga, 
tema sempre presente, é preciso 
destacar que mesmo sem ter algo 
parecido, o campeonato brasi-
leiro da série A foi considerado 
pelo Federação Internacional de 
História e Estatísticas do Futebol 
(IFFHS) como a melhor compe-
tição do ano passado. Superou 
as grandes ligas como Premier 
League, La Liga, Bundesliga, Ligue 
1 e tantas outras mundo afora. Só 
perdemos de goleada no quesito 
faturamento.

Penso que com ou sem liga, 
a transformação dos clubes em 
empresas, o que deve acontecer 
com a maioria, obrigará a CBF e 
as federações a mudar a forma de 
pensar e administrar o produto.  

Criação de competições mais 
atrativas e lucrativas em todos 
os níveis, buscando aumento de 
receitas, permitindo melhor dis-
tribuição de renda e oferecendo 
bom retorno para os investidores 
terá que ser a meta principal.  É 
um caminho longo e complicado 
que nossos clubes de futebol te-
rão que percorrer para alcançar 
a sustentabilidade e o sucesso 
desejado.

circuito funcional: conheça a prática
que tem ganhado cada vez mais adeptos

O circuito funcional é 
uma modalidade que 
tem ganhado força nas 

academias do país. Essa pode 
ser a atividade ideal para 
quem deseja se exercitar, 
mas sem a rotina comum dos 
exercícios de musculação. 
Trata-se de algo diferenciado e 
personalizado de acordo com 
os objetivos de cada pessoa.

O coordenador de mus-
culação Fernando Oliveira 
explica que o circuito é com-
posto de exercícios que se 
aproximam dos movimentos 
básicos humanos. “Ou seja, 
empurrar, agarrar e saltar. A 
ideia é que a pessoa faça uma 
atividade semelhante ao que 
faz no dia a dia, por isso, leva 
o nome de funcional. A práti-
ca se destaca de outras, pois 
pode ser montada conforme 
o que o aluno almeja: força, 
aeróbico, reabilitação e etc”.

Oliveira acrescenta que a 
modalidade melhora o con-
dicionamento, composição 
corporal, aptidão física, ganho 
de massa e emagrecimento. 
“Porém, a grande vantagem, 
é a especificidade de a pessoa 
poder trabalhar exatamente 
no que deseja”. Foi exatamen-
te isso que atraiu a advogada 
Marilene Zyon. 

Ela conta que parou de fre-
quentar a academia durante a 
pandemia, mas, para não ficar 
parada, iniciou a modalidade 

ao ar livre com o auxílio de um 
professor. “Ele traz os equipa-
mentos necessários e monta 
o circuito na praça ao lado 
da minha casa. Eu me sinto 
muito mais motivada com o 
funcional do que dentro de 
um ambiente puxando peso”.

O educador físico Rady 
Duarte explica que, no geral, 
todos podem participar do 
treinamento funcional. “Mas, 
como todo exercício é funda-
mental obter uma opinião 
médica, principalmente para 
pessoas que têm algum pro-
blema de saúde. Além disso, é 
importante que o indivíduo se 
comprometa com a rotina e 
não pule o nível, pois isso pode 
aumentar os riscos de lesão”.

Ele comenta que os exer-
cícios devem ser feitos de 4 a 
5 vezes na semana e sempre 
supervisionado por um pro-
fissional de educação física. 
“E independentemente de 
ter ou não algum problema 
de saúde, é essencial que a 
pessoa faça uma avaliação 
prévia para evitar surpresas”.

Oliveira reforça que o auxí-
lio profissional é indispensável. 
“A pessoa deve procurar um 
educador físico para ajudá-la 
nos exercícios e, ainda, evitar 
seguir perfis em redes sociais 
que ensinam a modalidade de 
forma genérica. É importante 
lembrar que a realidade de 
cada pessoa é diferente. Neste 
sentido, deve-se respeitar o 
corpo, condições e limites de 
cada um”, conclui.

modalidade é atrativa por se diferenciar dos treinos comuns de academia
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itambé/minas contrata jogadora de vôlei sabrina machado
Depois de conquistar o terceiro 

título seguido da Superliga Femi-
nina 1XBET, o Itambé/Minas vol-
tou às atenções para a disputa 
do Sul-Americano de Clubes e 
acertou a contratação temporária 
de Sabrina Machado. A oposta de 
1,83m e 26 anos, que defendeu 
o Sesc-RJ/Flamengo nas últimas 
duas temporadas, vai reforçar o 
time minastenista na busca pelo 
hexacampeonato continental.

A atleta, que é natural de Porto 
Ferreira (SP), integrou o elenco 

do Itambé/Minas ainda em Bra-
sília (DF), na última semana, e 
participou da preparação para a 
final da Superliga. “Mesmo de fora 
foi emocionante acompanhar a 
conquista das meninas. Agora vou 
ter a oportunidade de jogar o Sul-
-Americano com o Itambé/Minas 
e mostrar o meu trabalho, então 
estou muito feliz. É uma honra vestir 
a camisa de um Clube tão grande 
e tão tradicional. Vou dar o meu 
máximo tanto nos treinos quanto 
nos jogos”, afirma Sabrina.

O técnico do Itambé/Mi-
nas, Nicola Negro, comenta 
a contratação. “Com a lesão 
da Dani Cuttino, procuramos 
uma jogadora que pudesse 
reforçar o nosso time para o 
Sul-Americano, mas também 
para nos ajudar nos treinos da 
reta final da Superliga. Felizmen-
te a Sabrina aceitou o nosso con-
vite, já está contribuindo muito 
para a equipe e será importante 
no nosso próximo desafio”, expli-
ca o italiano.
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