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receitA FederAl está de olHo em vocÊ

projeção da Receita Federal é que 34,1 milhões de declarações do Imposto de Renda sejam enviadas até 31 de maio. E um dos temores dos 
contribuintes é cair na chamada “malha fina”. Analisando as estatísticas dos últimos anos e tomando como base as quase 870 mil declarações 
que ficaram retidas em 2021, a complicação mais frequente é por omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual (41,4%). Para Richard Do-
mingos, diretor executivo de uma empresa de contabilidade, o ideal é que o cidadão inicie o quanto antes o processo de elaboração. “Assim 

poderá fazer com mais calma, buscando documentos que faltam e ajustando possíveis inconsistências”, recomenda.
economiA – PáginA 5
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O ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem poucos dias para 
amenizar os desencontros relacionados aos interesses de 
grupos políticos, buscando viabilização de uma aliança sua 
com o ex-presidente Lula (PT). Se o quadro for revertido, a 
sua caminhada ao governo de Minas se torna mais factível 
e com isso ele ainda evitaria candidaturas separadas dos 
dois pré-candidatos ao Senado, Reginaldo Lopes (PT) e 
Alexandre Silveira (PSD). Agora, se o panorama de divisão 
permanecer, de acordo com os matemáticos, a possibilidade 
do governador Romeu Zema (Novo) ser reeleito ainda no 
primeiro turno é alta.

obesidade atingirá 30%
dos brasileiros até 2030

Um levantamento da Federação Mundial de Obesidade estima que 
a doença poderá atingir até 30% da população brasileira até 2030. Se-
gundo a federação, 33,2% das mulheres viverão com a patologia, contra 
25,8% dos homens. Enquanto nos jovens, 22,7% das crianças entre 5 e 9 
anos terão o distúrbio, contra 15,7% dos adolescentes entre 10 e 19 anos. 
Atualmente, a condição já preocupa médicos que fazem alerta para o 
cálculo do IMC para evitar que o tratamento seja tardio, já em um nível 
preocupante. “O Índice de Massa Corporal normal é entre 21 e 25”, diz o 
cirurgião bariátrico, Leonardo Salles.

Brasil é o segundo país
com mais casos de

exploração e abuso infantil

Dados do Instituto Liberta mostram que o Brasil é 
o segundo país com mais casos de exploração e abuso 
infantil. Ao todo, são 500 mil vítimas, perdendo ape-
nas para a Tailândia. De acordo com a análise, a cada 
24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas 
sexualmente. Contudo, esse número pode ser ainda 
maior, haja visto que apenas 7 em cada 100 casos 
são denunciados.

calistenia: atividade
física usa o peso
do próprio corpo

A calistenia é um conjunto de exercícios que usam o peso 
do corpo do próprio praticante como principal característica. 
O esporte é intenso, não tem necessidade da estrutura de uma 
academia e ainda pode ser realizado ao ar livre. “Ele traz ele-
mentos semelhantes a ginástica artística, realizados em barras 
fixas e paralelas em parques ou praças. Os treinos conseguem 
fortalecer e trabalhar vários grupos musculares em um mesmo 
exercício. Também serve para aumentar a resistência, flexibili-
dade, agilidade e ter mais controle sobre todo o corpo”, explica 
o educador físico Luciano Santos.

Se Kalil não unir grupo político,
Zema pode vencer no 1º turno

Kalil vai
precisar
de muita

habilidade
política
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Apenas 54,6% da população  
usa cinto no banco traseiro

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgada em 2021 
mostra que somente metade das pessoas 
utiliza o cinto de segurança no banco de trás. 
O psicólogo especialista em trânsito, Itamar 
Raimundo, ressalta que o uso do equipa-
mento é imprescindível. “É importante para 
evitar algum trauma, sequelas e até mesmo 
a morte do motorista ou passageiro”. Um 
caso que teve repercussão nacional foi o do 
ex-bbb Rodrigo Mussi, que ficou um tempo in-
ternado em estado grave após uma batida do 
carro de aplicativo, na qual não usava o cinto.
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realidades “no mínimo” pra lá de bizarras!

E D I T O R I A L

nat macedo

Infames detentores do poder sempre utilizam 
impostos arrancados do povo para esbanjar com 
eles mesmos e usar sobras para agradar seus 
guardiões armados, sobretudo em farras e orgias. 
É o que narram historiadores sobre 2 mil anos 
atrás, quando da egípcia Cleópatra e dos romanos 
Calígula e Heliogábalo - pouco conhecido pois, à 
época do sucesso de hollywoodianos filmes épicos, 
a censura proibia excesso de sordidez. 

No combalido Brasil de hoje, é curioso que, 
para militares no governo Bolsonaro, além de 
11,2 milhões de azulzinhos Viagra (em apuração 
o absurdo crescimento… do preço: 550%) e pró-
teses penianas infláveis estilo “Kid Bengala” (25 
centímetros), haja abusada compra de botox e 
lubrificantes íntimos! Tudo bem que usem e abu-
sem, o mundo mudou, a diversidade é questão 
pessoal de cada um e, felizmente, quase ninguém, 
mesmo puritano, se enrubesce com os chegados 
ao estilo “noivinha do Aristides”. Por bel-prazer 
ou necessidade, que os interessados, não apenas 
civis, adquiram por conta própria tais artefatos, 
remédios ou lá que nome tenham.

As Forças Armadas, íntegras em sua quase 
totalidade, não carecem e devem repudiar privi-
legiados afagos do debochado que se proclama 
imbroxável, mas vetou, alegando não ter recursos, 
que a população feminina de extrema pobreza 
ganhe absorventes. Dinheiro jamais faltou para 
compras de cerca de mil toneladas de filé mignon, 
lombo de bacalhau, picanha e salmão, além de 
whiskies 12 anos, juntamente com 80 mil garrafas 
de cervejas especiais, iguarias destinadas aos 
cardápios das cantinas de quartéis, locais onde 
certamente não foram degustadas.

Mais preocupante é constatar que Jair 
Bolsonaro (PL) se dispõe a tudo para continuar 
presidente, ferindo abertamente o Artigo 37 da 
Constituição: “a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obede-
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência”. Com postura 

de esdrúxulo marginal, ainda apregoa que todos 
devem repelir e não cumprir leis que, avalia, 
possam debilitá-lo.

Qualquer ocupante de cargo público deveria 
ser enquadrado, julgado e responsabilizado ao 
afiançar com sarcasmo que “embrulha o estô-
mago” cumprir a Constituição e criticar como 
“inaceitável, inadmissível e inconcebível” toda 
ação que evite proliferação de fake news. 

Propagador de mentiras e desvarios que é, 
Bolsonaro, em Americana/SP, “coroou” motociata 
jurando que “ninguém tira o direito de vocês, 
nem por lei, de enviar mensagens como quiser”, 
e que esse tipo de acordo “não tem validade, nós 
sabemos como proceder”. Se referia ao WhatsApp, 
cuja direção se reuniu (27 de abril) com o clã pre-
sidencial, esclarecendo que não sofreu pressão do 
Superior Tribunal Eleitoral (STE) ao postergar, para 
após a eleição de outubro, ampliar o uso simultâ-
neo de encaminhamento para 512 destinatários. 
Sem megagrupos, fica complicado multiplicar o 
impacto dos boatos, mentiras e ataques que o 
gabinete do ódio, montado no Palácio do Planalto, 
já distribui “a rodo”!

Por coincidência, no mesmo dia 27, Daniel Sil-
veira tomou posse em cinco comissões da Câmara 
dos Deputados, incluindo a de Constituição e Jus-
tiça e a vice-presidência de Segurança e Combate 
ao Crime Organizado. Foi um provocativo escárnio 
ao Supremo Tribunal Federal que o condenou a 
cumprir oito anos de prisão. O “bombado” foi 
afagado e perdoado por ambíguo decreto de seu 
amigão dono da caneta!

Voltando às motociatas, em Ribeirão Preto, 
onde também houve cavalgada, Bolsonaro bradou 
que “povo armado jamais será escravizado” e que 
“só Deus o tira da cadeira presidencial”. Agressivo, 
desafiou o Judiciário a prendê-lo ou cassá-lo, por 
não aceitar urna eletrônica. Armamentista incon-
sequente, talvez queira receber voz de prisão para 
justificar botar nas ruas o que chama de “meu 
exército” e tentar um golpe - salvaguarda para 
ele, intocáveis filhos e apaniguados.

Em meio à barafunda entre Poderes, junto de 
políticos bons e honestos (nem sempre capazes) a 
mescla dos “picados pela mosca azul presidencial” 
inclui - de fato ou supostos - corruptos tradicionais 
e aprendizes, aproveitadores em busca de fama e 
dinheiro, ou interessados em acordos de apoio e 
um lugarzinho no novo governo. Não poderiam 
faltar o eterno Eymael, que renasce de 4 em 4 
anos e pela sexta vez se candidata, atento à verba 
do fundo eleitoral; e o irascível Ciro Gomes, pela 
quarta vez sonhando com o Palácio do Planalto. 

Na complicada variedade de pretendentes, 
persiste o cruel arruaceiro que ameaça bater o pé 
e cantar “daqui não saio, daqui ninguém me tira”. 
No outro extremo, Lula, contagiado pelo besteirol, 
afirmou que “policial não é gente”, rebaixou o 
presidente da Ucrânia a “esse cara se achando o 
rei da cocada”, desqualificou a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e se descontrolou sobre 
relações internacionais. Nessa área, quem se 
autodenunciou ignorante para o cargo, foi André 
Janones. Em meia hora na Globo News, expôs seu 
“real saber” ao afirmar que o francês Macron é 
o presidente da Argentina. Sem noção de que 
Alberto Fernández ocupa a Casa Rosada desde 
2019, ampliou incompetência simplificando: 
“presidente não necessita entender de política 
externa, pode aprender depois, desde que saiba 
o que empregada doméstica e pedreiro precisam”.

No Brasil acontece de tudo! Em 1958, a rino-
ceronte fêmea Cacareco obteve 100 mil votos (1º 
lugar) para a Câmara de Vereadores em São Paulo 
(só faltou tomar posse). Em 1998, o macaco Tião 
ultrapassou 400 mil votos para prefeito no Rio 
de Janeiro. Em 2018 (outro final 8), um perso-
nagem caricato foi popularizado nos programas 
humorísticos como ridículo mito. Graças a uma 
providencial facada, fugiu de debates que “o 
poriam a nu” perante eleitores. Com sufrágio de 
condoídos, de iludidos por dúbias promessas e de 
galhofeiros, acabou presidente. Como candidato 
foi cômico, mas não tem graça alguma o seu 
desgraçado governo.

Brasil ocupa o 2º lugar no ranking
de exploração e abuso sexual infantil

No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional 
de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo 

com dados do Instituto Liberta são 500 mil vítimas 
brasileiras, o que faz o país ocupar o 2º lugar neste 
ranking, ficando atrás apenas da Tailândia. 

Os números mostram que, a cada 24 horas, 320 
crianças e adolescentes são exploradas sexualmente 
no Brasil. Contudo, esse indíce pode ser ainda maior, 
haja visto que apenas 7 em cada 100 casos são denun-
ciados. A análise ainda mostra que 75% das vítimas 
são meninas e, em sua maioria, negras.

Sobre esse assunto, o edição do Brasil conversou 
com o advogado Tadeu Saint’ Clair. “A exploração se-
xual no país é resultado de diversos fatores da cultura 
brasileira, desde a educação, desigualdade social, 
economia e condições de trabalho, que influenciam di-
retamente no âmbito em que a criança está inserida”.

salário mínimo 

A Constituição Brasileira prevê uma correção do valor 
do salário mínimo sempre que houver aumento 
da inflação para as pessoas não perderem o poder 
de compra. Isso está escrito na Carta Magna, no 

entanto, o piso atual nunca esteve tão defasado.  
Os cálculos das autoridades financeiras indicam uma perda 

da ordem de 2,5%, ou seja, o piso de R$ 1.213,84, está valendo 
RS 1.193,37, exatamente por causa do desconto da inflação. 
Atualmente, cerca de 64% das aposentadorias e pensões em 
todo o Brasil recebem apenas um salário mínimo. O cenário 
para quem está vivendo esta realidade não é nada animador. 
Basta analisar a projeção realizada pelo economista da Ten-
dências Consultoria, Lucas de Assis. 

Segundo a análise dele, 2021 foi o primeiro ano, desde 
2000, que a massa total de salários pagos pela Previdência 
teve queda. “O governo federal está acuado por conta de uma 
série de problemas e, diante desta realidade, não há previsão 
para uma mudança de roteiro. Melhoria real no valor dos 
beneficiados só por volta de 2026”, disse. 

Os problemas ocasionados pela pandemia ainda estão 
presentes, há “fantasmas” rondando muitos brasileiros, espe-
cialmente os menos favorecidos, uma vez que eles perderam 
os empregos e, agora, são obrigados a aceitar condições de 
trabalho piores do que antes da COVID-19. 

A crise econômica tem levado muitas famílias a uma 
situação complicada, pois os preços estão sendo majorados 
cotidianamente, o que compromete a contratação de coisas 
básicas, como saúde, lazer e alimentação. Em entrevista, o 
economista João Saboia lamentou a decisão oficial de não 
reajustar os valores do piso nos últimos 3 anos.

Ele ressaltou que o salário mínimo ajuda a reduzir a po-
breza extrema. “É uma vertente para distribuição de renda 
e, ao longo dos anos, vem proporcionando a melhoria no 
aquecimento da economia, pois as quantias recebidas pelos 
beneficiados vão direto para o consumo”. Para ele, nos centros 
urbanos o impacto disso é menor, no entanto, nas regiões mais 
pobres é ainda devastador.

É necessário exigir bom senso das autoridades públicas 
para que decisões concretas sejam levadas a efeito, visando 
conter essa escalada de descontrole econômico. Convém 
ressaltar ainda que em tempos de inflação alta, os pobres 
ficaram mais pobres, os trabalhadores perderam o poder de 
compra, enquanto que os poderosos ficaram ainda mais ricos 
dentro de suas bolhas repletas de privilégios. Um absurdo, 
diga-se de passagem.

Para o advogado, inúmeros fatores levam a
esses dados, inclusive a desigualdade social
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o que é e o que caracteriza o abuso e 
exploração sexual infantil?

Quando uma pessoa, mesmo que por meio 
de jogos, mantém uma relação de natureza 
erótica com uma criança ou um adolescente para 
sua satisfação sexual, por meio de contato físico 
ou não, temos caracterizado o abuso sexual. 

Já a exploração sexual traz práticas mais 
recorrentes, geralmente com fins econômicos, 
como vemos nos casos de escravidão e turismo 
sexual, ou até no incentivo à prostituição. 

o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de ex-
ploração infantil. A que você atribui isso?

A realidade daqui é economicamente crítica 
para muitas famílias, sendo comum vermos os 
pais usando de seus filhos ou permitindo que ou-
tras pessoas o façam para garantir o sustento da 

casa. Seja pela negligência familiar ou pelo 
meio em que vivem, as crianças brasileiras 
formam um grupo vulnerável, que deve ser 
protegido das mentes e bolsos afetados pela 
realidade do país.

como saber se uma criança foi abu-
sada sexualmente? 

Geralmente, a criança que foi abusada 
não se abre muito para falar sobre o tema, o 
que acaba sendo indício. A retração, altera-
ções no estado emocional, insegurança ao 
estar com determinadas pessoas, compor-
tamento sexual precoce e, ainda, dores na 
região íntima são sinais de alerta. Em geral, 
os pais devem se atentar quando a conduta 
da criança divergir do habitual ou quando 
ela convive com indivíduos suspeitos.

como denunciar e quem pode fazer isso?

Qualquer pessoa pode denunciar por meio 
de boletim de ocorrência. Por mais difícil que 
seja, é importante que o denunciante, seja ele 
vítima ou não, apresente provas de sua alegação, 
como prints de conversa, testemunha, dados do 
agressor a fim de que seja possível identificá-lo.

Quais os passos para mudar essa rea-
lidade?

A exploração sexual no Brasil é resultado 
de fatores da nossa cultura, desde a educação, 
desigualdade social, economia e condições de 
trabalho. Todos eles influenciam diretamente 
no âmbito em que a criança está inserida e se 
torna vulnerável a ser vítima. Por isso, é neces-
sário modificações em todo o contexto na vida 
dos brasileiros.

denúnciA:

os casos de abuso
ou exploração sexual

podem ser denunciados
por meio do disque 100.

A ligação é gratuita e 
pode ser feita de forma
anônima. o serviço está

disponível 24 horas,
todos os dias,

inclusive fins de
semana e feriados.
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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

endereço sofisticado 
Na capital mineira, comerciantes e vizinhos do edifício 5ª Ave-

nida, na Savassi, estão eufóricos com a presença de um “morador” 
ilustre. É que o governador romeu zema (Novo) alugou um andar 
inteiro do prédio para instalar o seu escritório político, tendo em 
vista sua reeleição ao governo de Minas. 

comentário único. Foi o tempo em que os comitês eleitorais 
eram montados nas áreas centrais das cidades para atrair o povo. 
Mesmo que gastando um enorme valor, agora tudo é diferente. 
Os candidatos preferem ficar em seus “verdadeiros esconderijos”, 
recebendo apenas lideranças e assessores. 

Aécio governador 
O Palácio do Planalto voltou a incentivar a candidatura do 

deputado Aécio neves (PSDB) ao governo de Minas. Seria mais um 
palanque para o presidenciável Jair Bolsonaro (PL), é o que dizem 
por lá. Bem, vamos aguardar para conferir...

ela por ela
Ao longo dos últimos 2 anos, nos bastidores da Câmara de Ve-

readores, os comentários indicavam que a presidente nely Aquino 
(Podemos), era a mulher mais poderosa da Casa. No entanto, agora 
na hora da eleição, a vereadora duda salabert (PDT) foi muito mais 
cortejada para incrementar projetos políticos. Assim, filiada ao parti-
do do presidenciável ciro gomes, duda é avaliada com um potencial 
de 500 mil votos para ser eleita deputada federal. Por enquanto, 
trata-se  apenas de projeção, resta agora esperar o resultado das 
urnas, não é mesmo, gente?!

Família política
Não vai ser fácil o deputado federal Weliton Prado (Pros) manter 

todos os seus familiares na política. Ele tem parente vereador em 
Uberlândia, irmão deputado estadual, outro familiar como vere-
ador em Contagem e, agora, a aposta é na eleição de liza Prado 
(Patriota). Aliás, ela já foi deputada estadual, mas perdeu a eleição 
e, mesmo assim, almeja continuar nos meandros políticos.

unimed e Araujo
“Atualmente, duas marcas dominam os bastidores de Belo 

Horizonte. A Unimed e a Drogaria Araujo”. Esse foi o comentário 
ouvido na porta do Café Nice, Centro de BH. Eu, hein?!

moeda de troca
É a primeira vez que a vaga para o Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais (TCE-MG) está praticamente um ano à espera do 
nome escolhido para ocupar o posto. Nos corredores da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), as apostas para se descobrir 
quem será o parlamentar indicado já não empolga ninguém. No 
entanto, por lá, propala-se fortemente a ideia de se tratar de uma 
moeda de troca devido ao jogo eleitoral ao governo de Minas. 

sem estrutura
Jornalistas da crônica política mineira estão sendo informados 

sobre os bastidores da possível campanha do senador carlos viana 
(PSD) ao governo de Minas. Dizem que por lá, falta tudo. Ou seja, 
não existe estrutura de campanha por enquanto. Cruz credo, gente!

Partidos esvaziados 
Segundo os matemáticos da política mineira, o PSDB e o MDB 

foram os partidos políticos do estado que mais perderam densidade, 
ou seja, vão chegar ao pleito com suas bancadas reduzidas, tanto 
em Brasília como em Minas. Com a palavra, os presidentes: Paulo 
Abi-Ackel e newton cardoso Junior.  

militares x tse
Em Brasília, analistas de plantão consideram que os recentes 

embates entre as Forças Armadas, especialmente o comando do 
Exército, com a direção do Tribunal Superior Eleitoral, tende a entrar 
num período de calmaria.

Putin ou Hitler 
Para o filósofo luiz Felipe Pondé, o presidente russo, vladimir Putin 

pode até tentar, mas ele não chega a ser um Adolf Hitler, ex-incendiário 
da Segunda Guerra Mundial. Que comparação esdrúxula, gente!

Kalil é desafiado a manter
a união entre Psd e Pt

N
em mesmo o jantar oferecido ao 
ex-presidente Lula (PT), na fazenda 
do ex-ministro Walfrido dos Mares 
Guia, em Ouro Preto, no dia 10 
de maio, conseguiu apaziguar os 
ânimos de seus amigos e correli-

gionários mineiros. 
Antes da chegada do presidenciável por aqui, 

a expectativa era que fosse celebrado um acordo 
político, mediante a aliança entre Lula e o ex-prefeito 
de BH, Alexandre Kalil (PSD). Mas, quando tudo 
parecia tranquilo, logo vieram outros projetos e 
interesses. Com isso, o que se viu foram declarações 
desencontradas, insinuações de desobediência par-
tidária, entre muitas cenas. Até o dia 13 permanecia 
apenas as especulações desmedidas. 

Nesta profusão de assuntos, surgiu um grupo 
petista tentando convencer o deputado do parti-
do, Reginaldo Lopes, a desistir de ser candidato 
a senador, o que em tese resolveria a demanda. 
Até porque, se for cada um para o seu lado, todos 
podem sair perdendo: Alexandre Silveira (PSD) 
e o próprio Reginaldo pela disputa ao Senado, 
Lula sem apoio mineiro, uma vez que deixaria de 
ter um palanque forte no estado e Kalil para o 
governo de Minas. Além disso, se essa realidade 
se concretizar, muitos matemáticos da política 
mineira garantem que Romeu Zema (Novo) seria 
reeleito ao Palácio Tiradentes ainda no primeiro 
turno.  

De Brasília, segundo especulação da imprensa 
tradicional, os presidentes nacionais do PSD, Gil-
berto Kassab, e do PT, Gleisi Hoffmann, estão em 
conversa para tentar um caminho unificado desses 
nomes dos candidatos em Minas Gerais.

lula em minas
A última semana foi marcada pela presença 

do petista, que fez uma passagem por Minas 
Gerais, começando em Belo Horizonte, Contagem 
e Juiz de Fora. A visita faz parte da “Caravana do 
Lula”, projeto que levará o candidato a inúmeras 
cidades do país.

O presidenciável está à frente nas pesquisas 
eleitorais. De acordo com uma análise feita pela 
Genial/Quaest, Lula mantém a liderança com 46% 
das intenções de votos. Ele é seguido pelo atual 
presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29%. Depois 
aparecem, Ciro Gomes (PDT), com 7%; João Doria 
(PSDB) e André Janones (Avante), com 3% cada; 
por fim, Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Ávila (Novo) 
somam 1% das intenções cada.  

O ex-presidente Lula fez duras críticas ao 
presidente Jair Bolsonaro. Na capital mineira, o 
candidato chegou a dizer que seu concorrente 
teme a prisão. “Não adianta desconfiar de urna. 
O que você tem é medo de perder as eleições e ser 
preso”, alertou. 

Ele falou também sobre economia e frisou a 
importância de reconstruir o Brasil, destacando 
a necessidade de se aumentar o salário mínimo. 
“É possível elevar e nós provamos isso. Dá para 
cuidar da pequena e média agricultura e, ainda, 
colocar as pessoas da periferia na universidade 
brasileira”.

Lula destacou ainda que os empresários vão 
voltar a ganhar mais, contudo, é preciso ampliar o 
poder de compra da população, pois só assim será 
possível aumentar os lucros. “A lógica do empresário 
é que ele faz investimento para ter retorno. Mas 
ele precisa também de consumidor, pessoas com 
recursos para comprar o que ele produz. E se ele 
encomendar mais produtos da fábrica, ela gera mais 
empregos e a roda da economia gira”.

Alexandre silveira não abre
mão de buscar a reeleição

reginaldo lopes está sendo uma espécie
de “pedra no sapato” de todos

Kalil à espera de uma aliança
com o ex-presidente lula
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zema, Kalil e viana confirmam presença
no 37º congresso mineiro de municípios
O painel dos pré-candidatos ao governo do 

estado de Minas Gerais é um dos destaques na pro-
gramação do 37º Congresso Mineiro de Municípios e 
acontecerá no segundo dia do evento, 2 de junho, às 
9h, no Expominas, em Belo Horizonte. Para definir 
as regras e o andamento do painel, representantes 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) se 
reuniram nesta quinta-feira, 5 de maio, com os 
coordenadores de campanha dos pré-candidatos 
ao governo do estado.

Durante a reunião, a ordem de convocação à 
mesa e falas foram definidas por meio de sorteio, 
ficando determinado: Romeu Zema (Novo), Ale-
xandre Kalil (PSD) e Carlos Viana (PL). Foi decidido 
também que cada pré-candidato subirá ao palco 
individualmente conforme a ordem sorteada. O 
painel terá a mediação do presidente da AMM e 
1º vice-presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Julvan Lacerda.

O objetivo do painel com os pré-candidatos é 
para que apresentem suas propostas de plano de 
governo para o desenvolvimento dos municípios 
de Minas Gerais.

Para o coordenador-geral de Comunicação 
da AMM, Lu Pereira, levar os pré-candidatos para 
apresentarem suas propostas já é uma tradição 
no Congresso. “O papel da AMM é esse, mostrar, 
principalmente aos prefeitos e agentes públicos, o 
que os candidatos pensam sobre a pauta municipa-

lista. Eles irão se apresentar como pré-candidatos e 
responderão perguntas de acordo com as demandas 
que recebemos na Associação”, disse.

Também participaram da reunião o assessor 
jurídico Thiago Ferreira e os assessores Lucas Bessoni 
Coutinho de Magalhães, Amália Goulart e Márcio 
Martins Sant’ana.

sobre o congresso
O Congresso, que contará com a parceria do 

Sebrae, dentro das ações do convênio Desenvolve 
Minas Gerais, já tem a sua marca consagrada na 

agenda municipalista brasileira e chega à sua 37ª 
edição com o tema “Governança e desenvolvimento 
em foco nas gestões municipais”. Gerir a economia 
do município e os projetos voltados à sociedade, 
visando objetivos coletivos, é o principal pilar da 
governança, que promove o desenvolvimento das 
cidades e mais qualidade de vida para a população, 
e será intensamente debatido no Congresso.

Os participantes também terão acesso a dez 
eventos, que acontecerão simultaneamente dentro 
da programação do Congresso, com um extenso 
conteúdo e pautas que englobam a gestão pública 
municipal.
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Prefeitura de uberlândia estima que orçamento
para o próximo ano ficará em mais de r$ 4 bilhões

Segundo estimativa da equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças, o 
orçamento estimado da Prefeitura de Uberlândia para o próximo ano deve ficar 
em R$ 4.190.751.000. Esse e outros dados relevantes para a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foram apresentados, no dia 10 de maio, du-
rante a audiência pública sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A reunião aberta à população ocorreu no Centro Administrativo Municipal e 
antecede o envio da proposta para a Câmara Municipal. Conforme o projeto, a 
previsão orçamentária para 2023 é 7,68% superior ao da LDO de 2022 (estimada 
em R$ 3.891.738.000) e cerca de 3% maior que o valor de R$ 4,061 bilhões 
definidos pela LOA deste ano.

“É importante lembrar que a LDO é o elo entre o Plano Plurianual (PPA) e 
a LOA. Esse projeto que estamos apresentando vai servir de referência para a 
lei orçamentária que levaremos ao legislativo municipal até 30 de setembro. 
Portanto, trazemos questões técnicas que nortearão nosso trabalho nos próximos 
meses na elaboração da LOA e, obviamente, trabalhamos com uma estimativa 
de orçamento, que poderá ser confirmada ou revista mais para frente, conforme 
a influência de diversas questões, como repasse de verbas estaduais e federais, 
inflação e outros fatores de impacto na economia como um todo”, explica o 
assessor de Finanças, Lindolfo Vilela.

Além do PPA 2022-2025, a nova LDO tem como referência os chamados 
riscos fiscais, que são eventos capazes de afetar as contas, como o Produto 
Interno Bruto (PIB) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado 
no cálculo da inflação.

No projeto deste ano também constam as metas fiscais (estabelecidas por 
meio das receitas, despesas, dívida e resultados nominal e primário das contas 
públicas) com a expectativa de investimento nos eixos estratégicos de políticas 
públicas considerados prioritários pela gestão. 

maior pacote de renegociação 

A partir de junho, contribuintes com débitos em atraso com o Município 
terão uma nova chance de regularizar sua situação. O prefeito Odelmo Leão 

(PP) sancionou três projetos de lei que viabilizam a execução do maior pacote 
de renegociação da história da cidade: o Programa Extraordinário de Refinan-
ciamento Municipal, também chamado de Refim Extra 2022.

Por meio do Refim Extra 2022, é possível negociar dívidas contraídas com a 
Prefeitura de Uberlândia, tributárias ou por meio de programas habitacionais, 
e com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A íntegra dos 
textos sancionados (lei nº 13.761 e leis complementares 732 e 733) pode ser 
encontrada nas edições do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 9,10 e 12. 
Cada lei entrará em vigor 30 dias após a data de publicação.

“O Refim Extra 2022 é uma forma que encontramos de auxiliar o munícipe a 
reaver sua capacidade de obtenção de crédito e realizar negócios. É também mais 
uma ação da nossa gestão para apoiar a cidade nesse período de recuperação 
pós pandemia e frente ao cenário econômico externo. Nesses 30 dias que faltam 
para começarmos efetivamente as negociações, os contribuintes em débito com 
o Município poderão conhecer melhor a legislação que desenvolvemos e que 
agora está sancionada”, disse o prefeito.
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mArcelo de souzA e silvA

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)
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em 2022, já pagamos r$ 1 trilhão
em impostos. mas cadê o retorno?

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

Imagine dedicar 149 dias trabalhados ao 
ano somente para pagar impostos. Você acha 
que é exagero? Pois saiba que essa é a reali-
dade do brasileiro. Do dia 1º de janeiro a 3 de 
maio deste ano pagamos mais de R$ 1 trilhão 
em impostos. Na América Latina, somos o país 
que mais paga tributos. No ranking mundial, 
ocupamos a 14º posição. E somos a nação que 
dá um dos piores retornos à população.

A carga tributária brasileira corresponde a 
algo em torno de 37% de nosso Produto Interno 
Bruto, o PIB. Apesar de termos índice semelhan-
te a alguns países, existem grandes diferenças 
no retorno dos impostos pagos. Em outros 
países, com a mesma taxa de imposto pago, o 
retorno para a população é real e percebido. No 
Brasil isso não acontece, pois não temos retorno 
dos impostos pagos em educação pública de 
qualidade, sistema de saúde que realmente 
atenda à população, serviço de segurança mais 
eficiente e transporte público mais digno para 
os trabalhadores. 

Além disso, altos impostos têm grande im-
pacto na economia, criando um efeito bola de 
neve. Com a alta tributação, os produtos ficam 
mais caros. Então, a população compra menos. 
Isso acarreta a redução da capacidade de inves-
timento do varejo, que é obrigado a repassar os 
tributos no valor dos produtos. A consequência 
imediata é a queda na geração de empregos. E 
sem emprego as pessoas diminuem seus gastos 
e, assim, começa um ciclo vicioso.

Nossas maiores tributações são referentes 
ao consumo e pesam de formas distintas no 
bolso do trabalhador. Na prática, quem ganha 
menos acaba tendo maior porcentagem de 
sua renda comprometida com impostos. Já 
para aqueles que recebem mais, o impacto é 
um pouco menor. O resultado desse sistema? 
Poder de compra esmagado, pessoas mais 
pobres consumindo menos e o varejo compro-
metido. Afinal, a maior parcela de compradores 
pertence às classes de menor poder aquisitivo.

A tão falada e aguardada reforma tribu-
tária do país passa por uma readequação 
dos tributos do consumo. É preciso garantir à 
população maior capacidade de compra, pois 
assim o mercado consumidor é ampliado, as 
empresas são favorecidas e a economia pode 
avançar. Todos são beneficiados: do consumi-
dor ao empresário.

Acredito que a reforma não seja um sonho 
distante. E, exatamente por isso, devemos 
sempre levantar essa bandeira e alertar a 
população sobre o que ela realmente paga ao 
adquirir um produto.  No dia 2 de junho teremos 
a 16ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), uma 
ação nacional, que nasceu em Belo Horizonte, 
por meio da CDL/BH e da CDL Jovem. Trata-se 
de um grande movimento de conscientização, 
onde os produtos são comercializados sem os 
valores dos impostos. Em alguns casos, os itens 
podem ficar até 70% mais baratos que o valor 
praticado.

Este ano retomamos a ação presencial. Por 
isso, a expectativa é ainda maior. Em dois anos 
de sufocos e aprendizados, tanto consumidor 
quanto comerciante estão mais atentos e bus-
cando entender qual o destino de seu dinheiro. 
A compreensão do impacto da carga tributária e 
o que é feito com ela é o nosso principal objetivo 
ao promover o DLI.

A edição de 2021 contou com a participação 
de mais de 15 mil lojas de todo o país e quase 
70 milhões de consumidores impactados. O 
retorno da ação presencial promete aquecer 
esses números e, claro, estimular o consumo. 
Voltaremos a realizar ações no varejo físico, 
algo que tinha sido interrompido por conta da 
pandemia. Estaremos nas ruas, nos shoppin-
gs, nas galerias, nos mercados, em todos os 
lugares. Teremos à venda produtos esportivos, 
beleza e bem-estar, ótica, vestuário, calçados 
e, claro, a tradicional venda de combustível.

O Dia Livre de Impostos cresce a cada ano 
e isso mostra a importância da ação para a 
conscientização de toda a sociedade. O im-
pacto da pandemia na economia torna ainda 
mais urgente e necessário termos um sistema 
tributário menos oneroso e mais eficiente. 
Por isso, é importante a participação de todo 
o setor de comércio e serviços do país. Para 
o comerciante, participar da DLI é o quer a 
gente chama de unir o útil ao agradável. Ele 
protesta contra a alta carga tributária e ainda 
realiza boas vendas.

segurança bancária
Analisando os constantes atos de violência praticados contra clientes 

de aplicativos bancários, o jornalista marcelo tas disse: “Seria bom os 
grandes bancos deixarem de fingir que oferecem segurança para seus 
clientes. As grandes instituições são muito evasivas quanto ao controle 
da situação. Por conta disso, a onda de assalto de quem usa aplicativos 
bancários não para de crescer. Isso ainda vai complicar mais”.   

congresso x Forças Armadas
Quem teve a oportunidade de conversar pessoalmente com 

o presidente do Senado, rodrigo Pacheco (PSD), percebeu um 
dirigente preocupado com a crescente onda do uso do nome das 
Forças Armadas com temas políticos. Ele, segundo interlocutores, 
tem tido insônia quando pensa neste assunto. Santo Deus, gente! 

sem apoio feminino
Emedebistas de plantão em Brasília lamentam o fato da candi-

data do partido, a senadora simone tebet, ainda não ter conseguido 
empolgar o eleitorado feminino. Isso seria fundamental com a 
finalidade de conquistar mais espaço junto a outras siglas, inclusive 
fortalecendo a denominada terceira via. 

governo sem cultura
Observando diferentes temas nacionais, o cientista político 

ricardo sennes afirmou: “O governo federal não tem interesse em 
investir em cultura que, para ele, é um erro. Mas, a verdade é que 
esses eventos significam incremento no turismo de lazer e, conse-
quentemente, geram resultados práticos. Vai entender essa gente”. 

coitado do ex-ministro
Cotado para ser candidato à presidência neste início de ano, o 

ex-ministro sergio moro (União Brasil), segundo os jornalistas de 
Brasília, está encontrando dificuldade para se reunir com políticos 
de prestígio. Ou seja, se quiser, tem realmente de se candidatar a 
deputado federal e construir sua vida pública a partir desse possível 
mandato. Caso contrário, será “arquivado” do processo.

sem planos de governo 
Pensadores de diferentes correntes políticas reclamam que os 

dois principais candidatos na sucessão presidencial, Bolsonaro (PL) e 
lula (PT) têm debatido sobre assuntos banais, além de forçar a barra 
para cima da ideologia política. Contudo, nenhum deles exibiu até 
agora o plano de governo.

campeão dos juros
Ao ser informado que o Brasil tem a maior taxa real de juros do 

mundo, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José vicente, 
lamentou: “Esta realidade só complica ainda mais a vida do brasi-
leiro, que já não anda fácil depois de 2 anos de pandemia e de uma 
economia completamente destroçada”.

  

Prestígio em xeque
Um levantamento informal, realizado pela imprensa, prova que 

esta é a primeira vez que existe uma campanha sistemática para 
desmoralizar a Justiça Eleitoral Brasileira. Feito inédito, uma vez 
que a entidade cujo prestígio, ao longo de 40 anos, sempre foi um 
destaque no noticiário brasileiro e internacional. 

ditadores x imprensa
“Todos os políticos ditadores ou com tendência ditatorial sempre 

se negam a conceder entrevistas coletivas ou participar de debates 
abertos com jornalistas em programas de rádio ou de TV”. Comen-
tário ouvido na sala de imprensa do Palácio do Planalto.

mercado de autores independentes
cresce mais de 30% na pandemia

Em Belo Horizonte, Bienal do Livro terá uma ala exclusiva para esse nicho

O mercado de escritores independentes cresceu durante a pandemia. 
Os dados do Clube dos Autores, plataforma de autopublicação, 
revelam um aumento de 30% no número desse tipo de produção 
em 2020. Ao longo do isolamento, foram publicadas mais de mil 

obras por mês, quantidade muito acima do ano de 2019, cuja média era 
de 30 livros. A plataforma já conta com mais de 72 mil títulos.  

Em 2021, a venda de livros cresceu 29,3%. Já o faturamento do setor 
aumentou 29,2%. Os dados são do Painel do Varejo de Livros no Brasil, 
pesquisa realizada pela consultoria Nielsen BookScan e divulgada pelo 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). 

A facilidade e o baixo custo são fatores estimuladores para a produção 
independente, uma vez que o leitor consegue adquirir uma obra por menos 
de R$ 20. O autor não tem gasto com as publicações on-line e, ainda, fica 
com 100% do lucro. Outros motivos também levam os escritores a optarem 
por publicar por conta própria, como livros em homenagem à família que 
não requer uma tiragem grande, ou até mesmo, para não perder a liberdade 
na hora de escrever.  

A presidente da Câmara Mineira do Livro, Glaucia Gonçalves, explica que, 
muitas vezes, escritores batem à porta de editoras para publicarem os seus 
textos e não encontram uma parceria. “Esse processo pode ser demorado 
e nem sempre exitoso. As plataformas digitais de publicação independente 
trouxeram mais facilidade e, por consequência disso, o número de escritores 
também tem crescido”.

Para ela, a visibilidade desses títulos e seus autores são impor-
tantes para movimentar toda a cadeia do mercado editorial, desde a 
contratação de diversos profissionais, como designer gráfico, ilustra-
dores, revisores até o uso da logística. “Muitos conseguem chamar a 
atenção das editoras com o seu texto publicado e, por muitas vezes, 
são contratados para uma edição maior, com olhar profissional e 
ampla distribuição”.

Contudo, em sua opinião, esse índice sempre pode ser maior. Por isso é 
fundamental que esses autores sejam estimulados. Uma maneira de fazer 
isso é com eventos como a Bienal do Livro, que acontece dos dias 13 a 22 
de maio, no BH Shopping, na capital mineira. “É uma oportunidade para 
os escritores independentes mostrarem seus livros e fazerem networking 
com as editoras, livreiros, outros autores e o público em geral. Além de 
conhecerem outras publicações e a bibliodiversidade”.

Com a proposta de estimular a leitura, especialmente, nas comunidades 
mais vulneráveis, a Bienal distribuiu mais de 89 mil ingressos para profes-
sores e estudantes da rede pública. A organização da feira aguarda cerca 

de 150 mil visitantes e 60 editoras. “Depois de 6 anos sem termos a maior 
iniciativa literária de Minas Gerais, nossa expectativa é a melhor possível. 
Além da versão presencial, a Bienal se tornou permanente e itinerante. No 
segundo semestre estaremos em 20 cidades do interior”, relata o diretor 
geral do evento, Marcus Ferreira.

Ele acrescenta que a feira é essencial para todo o setor, pois gera 
conexões, encontros de quem escreve com quem edita, produz, divulga 
e vende. “O autor independente passou a contar com inúmeros recursos 
digitais para editar e imprimir os seus livros. Atualmente, de forma 
on-line, ele tem acesso a aplicativos, plataformas e recursos que facilitam 
a sua produção literária. Ainda assim, precisamos estimular a produção 
literária e um dos caminhos é a realização de iniciativas como a Bienal”.

Para o autor do livro “Cores do Universo”, lançado de forma independen-
te, Luiz Renato de França, de fato, falta incentivo e informações de qualidade 
acerca de como se publicar. “Muitos autores querem fazer isso, mas não 
sabem como. Ou seja, existem muitos escritores ávidos para colocarem as 
suas ideias ou mesmos livros na praça”.

Ele ressalta que uma das vantagens que viu na publicação independente 
foi o contato direto com o editor. “Algumas etapas do processo se tornam 
mais lentas que o esperado, mas vale a pena. Isso deu o pontapé inicial 
para que eu publicasse o livro. Até então, não havia encontrado outros 
canais acessíveis ou facilitadores nos incipientes contatos que havia feito 
com editoras tradicionais”, conclui.

Ao longo do isolamento, foram publicadas mais de mil obras por mês

nat macedo
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daniel Amaro

Quase 870 mil contribuintes
caíram na malha fina em 2021

Veja os erros mais comuns e saiba como escapar dessa situação

Assim como aconteceu nos úl-
timos 2 anos, o prazo para entrega 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
2022 (IRPF) também foi prorroga-
do em decorrência da pandemia 
da COVID-19 e termina em 31 de 
maio. A Receita Federal estima 
que 34,1 milhões de declarações 
sejam enviadas no tempo esta-
belecido, sendo 3,2 milhões em 
Minas Gerais. No entanto, um dos 
maiores medos dos contribuintes 
é cair na chamada “malha fina”, 
uma espécie de fiscalização mais 
profunda quando as informações 
fornecidas não batem, estão 
inconsistentes ou faltam docu-
mentos.

Analisando as estatísticas dos 
últimos anos e tomando como 
base as quase 870 mil declarações 
que ficaram retidas em 2021, a 
complicação mais frequente é por 
omissão de rendimentos sujeitos 
ao ajuste anual (41,4%), seguido 
por erros nas deduções da base de 
cálculo (30,9%) e divergências no 
valor de IRRF entre o que consta 
na Declaração do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte (DIRF) e 
o que foi declarado pela pessoa 
física (20%). Uma declaração 
pode ficar presa por mais de um 
motivo simultaneamente.

De acordo com Richard Do-
mingos, diretor executivo de uma 
empresa de contabilidade, a 
malha fina é praticamente uma 
“peneira” para os processos que 
estão com pendências, causando 
o bloqueio da restituição, além de 
outros problemas graves com a 
Receita Federal. “Para evitar que 
isso aconteça, o ideal é que o con-
tribuinte inicie o quanto antes o 
processo de elaboração da decla-
ração, pois poderá fazer com mais 
calma, buscando documentos 
que faltam e ajustando possíveis 
inconsistências”, recomenda.

Domingos alerta que o contri-
buinte realmente deve se preocupar 
em não cair na malha fina, pois essa 
se refere ao processo de verificação 
de inconsistências da declaração 
do IRPF. “Assim, caso o sistema da 
Receita Federal identifique alguma 
informação errada, separa a decla-
ração para uma análise mais apu-
rada. Caso perceba erros, chama 
o contribuinte para ajustes ou até 
mesmo inicia investigações e cobra 
de atrasados e multas”, explica.

Ele elenca os principais casos 
que podem levar a essa situação. 
“Um deles é não lançar na ficha 
de rendimentos tributáveis dados 
de pensão alimentícia recebida 
de acordo, sentença judicial ou 
escritura pública, seja do titular ou 
dos dependentes. Outra questão é 
não inserir informações de aluguel 
recebido de pessoas físicas e não 
abater comissões e despesas re-
lacionadas a aluguéis na ficha de 
rendimentos recebidos”.

Ainda segundo ele, deixar de 
relacionar na ficha de pagamentos 
efetuados os valores reembolsa-
dos pela assistência médica é mais 
uma ação que leva à malha fina. 
“Dentre outros erros está lançar 
na ficha valores de despesas com 
médico ou com saúde de pacien-
tes que não estejam relacionados 
na declaração de imposto de 
renda”, esclarece.

“Tem ainda o fato de lançar 
os mesmos dependentes quando 
a declaração é feita em separado 
pelos cônjuges ou ex-cônjuges, 
companheiros ou ex-companhei-
ros. Outra coisa é lançar como 
despesa de plano de saúde va-
lores pagos por empresas a qual 
o contribuinte ou dependente é 
funcionário ou sócio sem que o 
mesmo tenha feito o reembolso 
financeiro à referida companhia”, 
finaliza.

O programa para fazer 
a declaração deve ser bai-
xado no site www.gov.br/
receitafederal. Caso não seja 
enviada dentro do prazo esta-
belecido, o contribuinte pode 
receber uma multa mínima 
de R$ 165,74, variando de 1% 
a 20% do imposto devido por 
cada mês de atraso.

Serão ao todo cinco lotes, 
que serão pagos de maio até 
setembro. O calendário de 
restituição não foi alterado, 
apesar da prorrogação do 
prazo de entrega da decla-

Quem precisa declarar?

 Recebeu rendimentos tribu-
táveis acima de R$ 28.559,70 
durante o ano de 2021 (sa-
lário, aposentadoria ou alu-
guéis, são exemplos);

 Ganhou mais de R$ 40 
mil isentos, não tributáveis 
ou tributados na fonte no 
ano (isso inclui indenizações 
trabalhistas, rendimentos da 
poupança, heranças);

 Vendeu um imóvel e com-
prou outro em um prazo de 
180 dias, usando a isenção do 
IRPF no momento da venda;

 Recebeu valores acima de 
R$ 142.798,50 em atividade 
rural;

 Passou a morar no Brasil 
em qualquer mês de 2021 e 
ficou até 31 de dezembro.

 Obteve renda vendendo 
bens, como casa, lote, entre 
outros;

ração para o fim deste mês. 
Uma novidade para o contri-
buinte é a de que os valores 
poderão chegar via Pix.

No primeiro lote terão 
prioridade idosos acima de 60 
anos, pessoas com deficiência 
física ou mental ou doen-
ça grave, além de cidadãos 
que possuem como maior 
fonte de renda o magistério. 
Após a restituição dos con-
tribuintes com prioridades 
serão restituídos os valores 
de acordo com a data em 
que a declaração foi enviada.

calendário da restituição do imposto de renda

1º lote
2º lote
3º lote
4º lote
5º lote

31 de maio
30 de junho
29 de julho

31 de agosto
30 de setembro

Fonte: Receita Federal
Fonte: Receita Federal

Prazo para
acertar as contas

com o leão termina
no dia 31 de maio
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cerimônia da 10ª edição do
Prêmio cdl/BH de Jornalismo
é destaque em minas gerais

O s vencedores da 10ª edição do Prêmio CDL/BH 
de Jornalismo foram conhecidos no dia 6 de 
maio, em cerimônia realizada na sede da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-

zonte (CDL/BH). Foram premiadas reportagens sobre 
os setores de comércio e serviços de Minas Gerais em 
temáticas como representatividade, competitividade, 
empreendedorismo, políticas urbanas, entre outras. 

Como nos anos anteriores, a CDL/BH fez home-
nagem a um jornalista de destaque. Na 10ª edição, o 
o ex-presidente da Rádio Itatiaia, Emanuel Carneiro, 
que foi o homenageado.

Presidente da cdl/BH, marcelo de souza
e silva, discursou durante o evento

emanuel carneiro e marcelo
de souza e silva

cerimônia Prêmio cdl BH Jornalismo contou 
com as presenças de várias personalidades

eduardo costa e marcelo de souza e silva

João carlos Amaral e
marcelo de souza e silva

o presidente com os jurados

Jucemg faz uso de tecnologia para
melhorar atendimento aos empresários
A Junta Comercial do Estado de 

Minas Gerais (Jucemg) tem registra-
do, nos últimos anos, uma redução 
de despesas de custeio e capital 
que tem possibilitado à Autarquia 
um investimento essencial na qua-
lificação dos serviços prestados aos 
usuários – empresários contadores 
e advogados. No ano passado, por 
exemplo, houve uma redução de 
cerca de 5% em relação ao ano ante-
rior. As despesas passaram de R$ 8,2 
milhões para R$ 7,8 milhões. A Juce-
mg tem se empenhado em cumprir 
as diretrizes governamentais de 
redução de custos, otimização dos 
processos de trabalho, geração de 
valor agregado dos serviços oferta-
dos e eficiência no serviço público. 

Na busca desta redução de des-
pesas, uma das medidas adotadas 
foi a mudança da sede do bairro de 
Lourdes para o Barro Preto, o que 
gerou uma economia estimada em 
R$ 540 milhões com a queda de 
valores nos pagamentos de prestação 
de serviços de conservação e limpeza, 
contas de água e energia elétrica. Em 
2013, a Jucemg ocupava 14 andares no 
prédio da Rua Sergipe, que totalizavam 
5.988,79 metros quadrados. Em março 
de 2021, reduziu e passou a ocupar 
oito andares, ou seja, 3.298 metros 
quadrados. Hoje, o novo prédio da 
Junta ocupa apenas três andares, que 
totalizam 1.944,84 metros quadrados. 

Em relação ao emprego de mão 
de obra na JUCEMG, considerando 
servidores e prestadores de serviços, 
a Jucemg reduziu substancialmente 
o seu corpo técnico, sem prejudicar 
a prestação dos seus serviços. Em 
dezembro de 2018, a Junta contava 
com 450 trabalhadores e, no final de 
2021, passou a contar com apenas 
314, uma redução de 30,2%, o que 
representou uma redução de 17,2% - 
cerca de R$ 374 mil – na despesa com 
a folha de pessoal e terceirizado. Esta 
redução também foi alavancada pela 
redução de cargos comissionados: 
em fevereiro de 2019, a entidade con-
tava com 218 cargos comissionados e 
hoje conta com apenas 167.

Ranking Banco mundial
A economia proporcionada com 

estas ações permitiu a Jucemg inves-
tir em tecnologia e, com isso, mo-

dernizar, simplificar e desburocratiza 
os serviços de registro empresarial 
em Minas Gerais. Uma das ações 
digitais foi a implantação de uma 
nova plataforma mais tecnológica, 
humanizada, simples e segura, 
de forma simultânea pelos canais 
WhatsApp, Telegram e Webchat. 
Todos os processos são rastreáveis, 
com geração de protocolo, o que 
facilita o acompanhamento do 
atendimento realizado, permite 
uma proximidade com os usuários 
e maior facilidade no manuseio e 
operacionalização de aplicativos de 
atendimento ao cidadão. 

Para o diretor de Integração, 
Negócios e Tecnologia, Henrique 
Petrocchi, “o contexto da pandemia 
pela COVID-19 acelerou ainda mais o 
processo de digitalização para ma-
nutenção da prestação de serviços 
ao cidadão. Nesse sentido, os inves-
timentos da Jucemg em tecnologia 
foram essenciais para ampliação 
da automatização e simplificação 
das atividades da autarquia e de 
parceiros”. 

Petrocchi destaca a integração 
do login “Gov.Br” ao Portal de Ser-
viços da Jucemg e da Redesim MG, 
o novo sistema multiplataforma 
de atendimento ao cidadão, a au-
tomatização da consulta de nome 
empresarial além de melhorias no 
registro digital como a retirada de 
exigência de novas assinaturas em 
atos empresarias pendentes. 

Pelo lado das parcerias, o dire-
tor da Jucemg cita a integração de 
63 novas prefeituras em 2021 e 22 

em 2022 para agilizar o processo 
de abertura, alteração e baixa de 
empresas interligando todas as 
entidades e órgãos diretos ou indi-
retamente envolvidos no processo 
de legalização. “Com o sistema, 
todas as etapas para o registro e 
licenciamento de empresas são 
realizadas em um ambiente único, 
de forma linear e totalmente digital. 
Atualmente, 393 prefeituras estão 
integradas além dos seguintes ór-
gãos estaduais Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros, Secretaria 
de Fazenda e Instituto Mineiro de 
Agropecuária”, completa. 

O resultado destas ações pôde 
ser comprovado no relatório Doing 
Business Subnacional Brasil 2021 
produzido pelo Banco Mundial e 
que analisou o ambiente de negó-
cios dos 26 estados brasileiros e do 
Distrito Federal. Minas Gerais foi 
apontado como o estado que mais 
rápido abre uma empresa no país. 

Segundo dados do governo 
federal, em média, o tempo para 
a formalização de um empreendi-
mento no estado é de um dia e 15 
horas, o que inclui todas as etapas 
prévias (viabilidade e documento 
básico de entrada) e registro da 
documentação com liberação ime-
diata do CNPJ. O relatório avaliou o 
desempenho dos estados em dife-
rentes aspectos fundamentais para 
o empreendedorismo: o processo de 
abertura de empresas, a concessão 
de alvarás de construção, o registro 
de propriedades, o pagamento de 
impostos e a execução de contratos.
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convenção coletiva do trabalho
contribui para redução de gastos

Condições diferenciadas de piso, aplicação de índices salariais e autorização para
utilização de mão de obra em feriados são alguns dos benefícios da CCT da Fecomércio MG

demais benefícios

Além do acesso à CCT, a 
representação pela Fecomércio 
MG traz uma série de outros 
benefícios, tais como planos 
de saúde com economia de 
até 30%, redução na tarifa de 
energia em até 20%, assessorias 
jurídica e econômica e emissão 
de nota fiscal eletrônica. Para ter 
acesso a esses benefícios, basta 
que as empresas invistam na 
Assistencial da Federação. Dessa 
forma, têm ainda a possibilidade 
de usufruir do portfólio de servi-
ços do Sesc em Minas nas áreas 
da educação, saúde, cultura, 
esporte, turismo e lazer; e do 
Senac em Minas, que oferece di-
versos cursos profissionalizantes, 
de graduação e pós.

“A inclusão desses produtos 
e serviços no portfólio da Fede-
ração é um esforço para me-
lhorar a gestão do negócio dos 
representados. São benefícios 
pensados exclusivamente para 
garantir mais segurança e tran-
quilidade aos empresários do 
comércio, bem como para seus 
colaboradores e seus familiares”, 
finaliza Hermes Filho.
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O s últimos anos não 
foram fáceis para as em-
presas brasileiras. Dados 
do Mapa de Empresas, 

revelam que 1.412.750 empreendi-
mentos foram fechados em 2021, 
um aumento de 34,7% em relação 
a 2020. Um dos principais fatores 
que prejudicam a longevidade dos 
negócios são os custos elevados, 
principalmente com a folha de 
pagamentos. Diante disso, muitos 
empresários encontram em suas 
respectivas Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCTs) soluções sig-
nificativas para reduzir os custos.

A CCT é um documento, pre-
visto na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que define as 
condições de trabalho aplicáveis, 
disciplinando as relações entre 
empregadores e trabalhadores, e 
definindo os direitos e obrigações 
de cada uma das partes. Dentre 
outros benefícios, ela permite 
adesão ao Repis, regime voltado 
para viabilizar a prática de valores 
diferenciados de pisos salariais 
para Micro Empresas (ME) e Em-
presas de Pequeno Porte (EPP).

Ao aderir ao Repis, a empresa 
economiza com encargos sociais, 
pode efetuar o pagamento dife-
renciado das garantias mínimas 

aos comissionistas, usar o banco 
de horas pelo prazo de até dez 
meses, assim como a mão de obra 
do empregado nos feriados auto-
rizados pela CCT. Para aderir, as 
empresas devem requerer um Cer-
tificado de Adesão diretamente à 
entidade patronal convenente.

Para os empresários do comér-
cio de Minas Gerais, no âmbito da 
área inorganizada, por exemplo, o 
acesso ao Repis e demais benefí-
cios, se dá por meio da Convenção 
Coletiva de Trabalho, celebrada 
entre a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo de Minas 
Gerais (Fecomércio MG) e Federa-
ção dos Empregados no Comércio 
e Congêneres do Estado de Minas 
Gerais (Fecomerciários MG) no úl-
timo dia 30 de marco com vigência 
até 31 de dezembro de 2022.

“Além da possibilidade de 
reduzir os custos e assegurar a 
sobrevivência, a CCT oferece mais 
segurança aos representados. Isso 
porque esclarece os pontos que 
muitas vezes geram conflitos entre 
empregadores e funcionários, 
resguardando juridicamente as 
empresas ao prevenir processos 
no âmbito trabalhista”, afirma 
Hermes Filho, Advogado do Jurí-
dico Sindical da Fecomércio MG.
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefones:
31 99567-7300 / 31 3227-4733

Batista
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

A terceirA viA - Até agora, os partidos que gravitam fora das candida-
turas de Lula (PT) e Bolsonaro (PL) ainda não conseguiram chegar a um 
consenso a respeito da tão falada terceira via. De todos os candidatos 
dessas siglas, o único que mantém uma preferência que poderia ser a 
chamada terceira via é o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT), 
com plano e discurso para tal. Ele vem se posicionando contra Lula e 
Bolsonaro e tem respostas rápidas para todos os problemas brasileiros 
com sugestões, o que ninguém fez até agora. Ciro seria imbatível num 
debate direto com os dois protagonistas das pesquisas.

A entrevistA de zemA - Concedida ao Jornal da Itatiaia, no dia 11 de 
maio, o governador mineiro pôde se posicionar com franqueza a favor 
da Tamisa, que ganhou da Copam a possibilidade de fazer mineração 
nas proximidades da Serra do Curral. Zema (Novo), mais uma vez, disse 
que a empresa mineradora atendeu a todos os protocolos e que a deci-
são foi técnica e nunca política. Ele afirmou ainda que seu governo tem 
trabalhado para que o estado tenha sempre menos dependência do 
setor minerário e que, nos últimos tempos, mais de 200 mil empregos 
foram gerados com novos investimentos. Na política, Zema não descartou 
que possa ocorrer um grande entendimento que reverbere na futura 
campanha de reeleição.

FAlAndo em deBAte - A Rede Bandeirantes já está anunciando o primeiro 
entre os candidatos e traz uma novidade: vai abolir respostas e perguntas 
limitadas a um minuto, com a possibilidade dos postulantes exporem 
melhor seus planos de governo o que, normalmente, não acontece.

nas últimas horas, as articulações políticas no estado esquen-
taram com a presença do ex-presidente Lula (PT), que oficialmente 
não se encontrou com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD). A chapa 
que vai disputar a eleição e tem Kalil como cabeça, até agora não 
saiu do lugar. Há muita especulação envolvendo a candidatura de 
Alexandre da Silveira (PSD) para o Senado, que disputa a reeleição 
e Reginaldo Lopes que quer ser candidato pelo PT. 

o senador Carlos Viana anda animado com sua candidatu-
ra ao governo de Minas pelo partido de Jair Bolsonaro, o PL. É 
que ele tem pontuado bem nas últimas pesquisas promovidas 
pelo Palácio do Planalto. 

romeu zema (Novo) não cansa de elogiar o prefeito de 
BH, Fuad Noman (PSD), que, com poucos dias à frente da 
prefeitura, tem demonstrando distensão política. E no fim 
quem levou a vantagem foi a cidade, que ganhou recursos 
para combater as enchentes de Belo Horizonte. 

e AgorA doutor FuAd? Com novo aumento no preço do 
diesel é de se esperar que a Prefeitura de Belo Horizonte autorize 
subir a tarifa da passagem de ônibus. Os empresários do trans-
porte coletivo já deram o recado: “Saco vazio não para em pé”.

A Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e da Fundação Muni-
cipal de Cultura, realiza o projeto 
Terça da Dança, que conta com 
mais um mês de apresentações ar-
tísticas no Teatro Marília. O projeto 
tem como proposta oferecer uma 
programação continuada, com 
artistas independentes e grupos 
profissionais da dança, espetácu-
los e bate-papo. 

Os ingressos para a progra-
mação nos dias 17 e 24 de maio 
são gratuitos e distribuídos uma 
hora antes das sessões, que sem-
pre acontecem às 19h. Entre as 
atrações de maio estão dois es-
petáculos de dança, a exibição 
de documentário e rodas de con-

versa. Mais informações no portal 
belohorizonte.com.br.

O Circuito Municipal de Cul-
tura é um projeto estratégico 
da Prefeitura de Belo Horizonte, 
promovido por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura (SMC) e da 
Fundação Municipal de Cultura 
(FMC), em parceria com o Centro 
de Intercâmbio e Referência Cul-
tural (CIRC).

No dia 17, o Centro de Referên-
cia da Dança - CRDançaBH convida 
o público para um bate-papo sobre 
dança e formação, compartilhan-
do um pouco da sua atuação 
dentro de diferentes contextos. O 
espaço oferece apoio, acolhimento 
e convívio entre a comunidade da 
dança na capital mineira. A roda 

de conversa tem classificação livre.
No dia 24, a Mostra Movi-

mento Em Cena - MEC apresenta 
o documentário Direito à cultura 
nas quebradas (2021), do diretor 
Celo Mendes (MG). Em comple-
mento ao filme, o grupo promove 
uma roda de conversa sobre as 
vivências e realidade de artistas 
da comunidade. Será um espaço 
de troca e encorajamento, em que 
questões como a potencialidade 
das culturas pretas, os bastidores 
das apresentações e o processo 
de criação e resiliência daqueles 
que encontram na arte, as saídas 
para acessar uma existência digna 
serão compartilhadas. O docu-
mentário e a roda de conversa têm 
classificação livre.

espetáculo, cinema e bate-papo
são atrações da terça da dança

nome influente 

O superintende 
do Sebrae Minas, 
Afonso Maria Ro-
cha, que vem reali-
zando um excelente 
trabalho à frente da 
instituição.
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BH no toPo - A capital mineira ficou em 3º lugar entre as cidades brasi-
leiras com os melhores índices de desenvolvimento econômico, ficando 
atrás apenas de Curitiba e São Paulo. Os dados são de um levantamento 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 
Minas), divulgado no dia 11 de maio. Esses dados fazem parte do Índice 
Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local (Isdel), criado em 2018. 
A ferramenta avalia cinco dimensões responsáveis por promover o 
desenvolvimento econômico de uma região: capital empreendedor, 
tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização 
produtiva e inserção competitiva. Na prática, o índice observa não 
apenas variáveis de riqueza, mas também impactos ao meio ambiente, 
educação empreendedora, saneamento, etc.

domingo, 15 de maio

Professor José Dolabela
Coronel Luciene Albuquerque
Marcela Torres Nasta

segunda-feira, 16

Dr. Expedito Monteiro Lara 
Hindemburgo Pereira Diniz 
Dr. Mauro Leduc

terça-feira, 17

Sra. Lourdes Rocha de Vasconcelos 
Diva Vieira - Contagem 
Geraldo Ambrósio - Pedro Leopoldo

Quarta-feira, 18

José Fernando Aparecido de Oliveira, 
Prefeito de Conceição do Mato Dentro
Wander Ambrósio 

Quinta-feira, 19

José Guedes Vieira – Contagem 
Ildeu Casagrande 
Armando Verdolin 
Arnaldo Viana 

sexta-feira, 20

Deputado Eros Biondini 
Pedro Marques Prado 

sábado, 21 

Fernando de Magalhães Pinto 
José Lincoln de Magalhães 
Evandro de Pádua Abreu 
Juiz Adilon Cláver

http://belohorizonte.com.br/
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muito além do laço de sangue:
família sob a ótica dos sentimentos

No sentido tradicional, ao 
consultar o dicionário Aurélio, 
família significa: “1. Pessoas 
aparentadas, que geralmente vi-
vem na mesma casa, particular-
mente o pai, a mãe e os filhos. 
2. Pessoas do mesmo sangue 
(...) 5. Grupo de indivíduos que 
professam o mesmo credo, tem 
os mesmos interesses (...)”. Sem 
dúvida, essas são definições 
que representam o significado 
de relação familiar. Entretanto, 
se pensarmos em família sob a 
ótica dos sentimentos, o signi-
ficado se amplia e vai além da 
condição social que se institui 
entre as pessoas.

Fato é que a família, se 
compreendida pelo viés do 
sentir, transpõe o viés biológico 
material e constitui, como sendo 
o seu elemento principal, o vín-

culo formando entre as pessoas. 
E isto porque o vínculo não só 
une, mas, também, teria por 
função auxiliar na construção 
da identidade e, assim, oferecer 
algum sentido à existência. Fa-
mília é amor, paixão, harmonia, 
raiva, discórdia, culpa, ódio, 
remorso, amizade, desarmonia, 
solidariedade, conquista, derro-
ta, vitória, enfim, sentimentos e 
sentimentos que colorem a vida 
das pessoas.

Tem a chamada “família ori-
ginal”, aquela que, se tornando 
geradora de outros núcleos 
familiares, na continuidade da 
vida, replica a cultura e seus va-
lores. Tem a família de amigos, 
trabalho, profissão, tem até a 
família por tradição. Sem falar 
da que é formada por amigos 
ou mesmo aquela que agrupa 

animais e seres humanos. En-
fim, a familiaridade, pelo viés 
dos sentimentos, se forma, não 
pelos laços de sangue, mas pe-
los laços afetivos, melhor, pelo 
sentimento de pertencimento 
que une os seus integrantes.

E essa, talvez, seria a razão 
de que, desde os primórdios 
da história, independente da 
forma como seja ou tenha sido 
instituída, a família culmina 
por se tornar o grupo ideal para 
o ser humano aprender a se 
relacionar, a respeitar, enfim, 
a evoluir como gente. Até por-
que, o núcleo familiar, mesmo 
caminhando entre avenças e 
desavenças, é um grupo que 
está sempre aberto a acolher 
a pessoa que a ele é ligada 
por um vínculo, ou seja, pelos 
sentimentos.

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Projeção mostra que obesidade pode
atingir 30% dos brasileiros até 2030

Atlas Mundial da Obe-
sidade 2022, publi-
cado pela Federação 
Mundial de Obesi-
dade (World Obesity 

Federation), uma organização 

voltada para redução, prevenção 
e tratamento do distúrbio, estima 
que a doença possa atingir 30% 
da população adulta brasileira até 
2030. Os números também indi-
cam uma expectativa de que a con-
dição possa ser uma realidade para 
mais de 1 bilhão de pessoas em 
todo o mundo no mesmo período. 

Segundo o titular da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica e titular do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia do Apare-
lho Digestivo, Leonardo Salles, 
obesidade é uma relação entre 
peso e altura. “O índice de Massa 
Corporal Normal (IMC) é entre 21 e 
25, acima de 25 indica sobrepeso, 

mais de 30 já é classificado obesi-
dade grau 1, superior a 35 grau 2. 
Se for acima de 40 grau 3, acima 
de 50 é superobesidade”. 

Ele diz ainda que a condição é 
sindrômica, logo possui múltiplos 
fatores. “Alguns casos podem ser 
desencadeados por alterações 
metabólicas ou genéticas, por 
perversão da alimentação, com-
pulsão alimentar baseada em 
problemas psicológicos e tam-
bém sedentarismo que é muito 
frequente”.

No Brasil, caso se confirme a 
projeção, o país irá se tornar a 
quarta nação com maior número 
absoluto de pessoas com excesso 
de peso no mundo, atrás somente 
dos Estados Unidos, China e Índia. 
O panorama desenhado é de que 
33,2% das mulheres viverão com 
obesidade, contra 25,8% dos ho-
mens. Enquanto nos jovens, 22,7% 
das crianças entre 5 e 9 anos 
terão a doença, contra 15,7% dos 
adolescentes entre 10 e 19 anos.

 Leonardo explica que o ideal 
é não esperar o paciente chegar 
a casos de obesidade mórbida. 
“Tem tratamentos que podem 
ser aplicados em cada nível da 
doença, desde sobrepeso simples, 
que podem fazer tratamento 

clínico com nutrição, psicologia, 
atividade física, até aos pacientes 
já com obesidade grau 1 que po-
dem precisar usar o balão intra-
gástrico que é um procedimento 
endoscópico”.

A nutricionista Fabrícia Jun-
queira conta que a obesidade 
pode causar ou agravar outras 
condições. “Além de sobrecarga 
de peso óssea e muscular, as 
consequências incluem também 
doenças do coração, como hi-
pertensão e AVC, diabetes tipo 2, 
câncer, entre os mais comuns de 
intestino e mama, distúrbios res-
piratórios como apneia do sono, 
depressão e ansiedade”. 

Esse cenário reflete direta-
mente na situação econômica 
dos países, tanto em relação aos 
gastos no tratamento das doen-
ças como na perda de capacidade 
produtiva causada pelas mortes 
prematuras relacionadas ao ex-
cesso de peso.

Com esses pontos definidos, 
foi mensurado pela projeção que 
o Brasil iria mais do que quadru-
plicar seus custos envolvendo 
sobrepeso e obesidade. Estima-se 
que o custo total alcançou US$ 39 
bilhões em 2019 e que subiria 
para US$ 181 bilhões em 2060.

Fabrícia deixa claro a importân-
cia de se ter bons hábitos a fim de 
evitar e tratar da doença. “É funda-
mental manter uma dieta balan-
ceada, com menor quantidade de 
alimentos ultraprocessados, dando 
preferência a alimentos in natura 
e minimamente industrializados é 
fundamental. Ter um estilo de vida 
saudlável envolve também a prática 
de atividades físicas regulares”.

Mario Ricardo, paciente que faz 
tratamento para a obesidade, diz 
que o estresse foi a causa para sua 
condição. “No meu caso, a carga 
de exaustão que me foi gerada em 
função do trabalho e da disponibi-
lidade de alimentos que eu tinha 
na época me fez, sem perceber, 
ir ganhando peso até chegar em 
128kg.  A doença me trouxe outras 
complicações, porque, após alguns 
exames, descobri que também 
estava diabético”.

Depois disso, Mario colocou 
um balão intragástrico e faz acom-
panhamento que envolve psicó-
logo, nutricionista, endócrino e 
psiquiatra, caso seja necessário. “A 
psicologia foi o que mais me ajudou. 
Foi nela que eu percebi que estava 
com uma carga de estresse grande 
e transferindo para a comida”.

“Alguns casos podem ser desencadeados por alterações metabólicas
ou genéticas, por perversão da alimentação, compulsão alimentar

baseadas em problemas psicológicos e também sedentarismo”

condição pode causar ou agravar outras doenças
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Pesquisa afirma que só metade da
população usa cinto no banco de trás

Segundo a Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), divulgada em 
2021, apenas 54,6% da população 
utiliza o cinto de segurança no 
banco traseiro. O diretor científico 
da Associação Mineira de Medici-
na do Tráfego (Ammetra), Alysson 
Coimbra, afirma que os passagei-
ros têm a falsa sensação de que 
o banco da frente serve como 
proteção em caso de acidente. 
“Só que a força que uma pessoa 
recebe em uma colisão é algo em 
torno de 35 vezes o seu peso e não 
há banco que possa pará-la”. 

Foi o que aconteceu com o 
ex-BBB Rodrigo 
Mussi, que sofreu 
um acidente no 
dia 31 de março 
enquanto fazia via-
gem em um carro 
de aplicativo. Ele 
estava no banco de 
trás e não usava o 
cinto de segurança 
quando o veículo 
bateu na traseira de um cami-
nhão. O motorista que cochilou 
ao volante, não sofreu ferimentos.

Para o psicólogo especialista 
do trânsito, Itamar Raimundo, 
o uso do cinto é imprescindível. 
“É importante para evitar algum 
trauma, sequelas e até mesmo 
a morte do motorista ou passa-
geiro. O hábito vem da própria 
falta de instrução do condutor de 

não exigir que as pessoas usem 
o cinto, falta de políticas públicas 
para incentivar esse costume, de 
punição e de fiscalização”.   

Apesar da existência da cam-
panha Maio Amarelo, que tem 
como objetivo chamar a atenção 
de motoristas, passageiros, pedes-
tres e ciclistas sobre os impactos 
sociais, emocionais e econômicos 
dos acidentes de trânsito, Itamar 
não considera que ela tenha eficá-
cia. “Acho que ela poderia ser mais 
atuante, é uma campanha pouco 
divulgada pelos órgãos, são pou-
cas propagandas e informações”. 

Para o psicólogo, uma maior 
educação sobre o assunto nas 
escolas, poderia surtir efeitos posi-
tivos. “Sou a favor que tenha essa 
conscientização desde a infância e 

que continue até a 
adolescência, tanto 
sobre o uso de cin-
to, do celular e de 
bebidas alcoólicas”.

Segundo ele, o 
atual processo do 
Departamento de 
Trânsito (Detran),  
não prepara de 
forma completa o 

indivíduo para ter uma Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
apenas com o exame psicotécnico. 
“Acredito que é muito vago essa 
avaliação, não que não seja eficaz, 
mas creio que poderia ter uma 
maior instrução da pessoa sobre 
comportamento no trânsito, sua 
avaliação física e psicológica desde 
cedo, e que ela realmente tenha um 
melhor aprendizado na autoescola”.

Outro agravante é a mudan-
ça da validade da carteira, que 
aumentou para 10 anos. “Sou 
contra, porque temos vários pro-
blemas com condutores que che-
gam à clínica com uso de bebida 
alcoólica, de drogas e não aceitam 
fazer novas avaliações médicas e 
psicológicas. E isso só vai adiar a 
percepção sobre alguma dificul-
dade nesses motoristas”, conclui.

motoristas de aplicativo

O acidente sofrido por Rodrigo 
em março deste ano também trou-
xe à tona a discussão sobre a falta 
de regulamentação das jornadas 
de trabalho dos motoristas de 
aplicativos.

Para Paulo Xavier, presidente 
da Frente de Apoio Nacional aos 
Motoristas Autônomos (Fanma), 
a qualidade do atendimento das 
plataformas ao motorista piorou. 
“Elas se restringem apenas ao re-
passe que é feito nas corridas e isso 
vem piorando cada dia mais. Deste 
modo, a qualidade de atendimento 
fica comprometida, principalmente 
com as altas no combustível”. 

Em relação à regulamen-
tação, ele ressalta que há um 
projeto em tramitação. “Vai 
tratar de uma proteção social ao 
motorista em casos de acidentes, 
por exemplo, é de interesse tanto 
do governo federal, quanto das 
plataformas, mas nós motoristas 
precisamos ter um debate mais 
amplo sobre ele, porque nossos 
interesses estão sendo prejudi-
cados em alguns pontos”.

Sobre apoio jurídico aos mo-
toristas autônomos em caso de 
processos por acidentes causa-
dos por fatores humanos, como 
sono, desatenção ou problemas 
técnicos no veículo, Xavier conta 
que as ações são feitas individu-
almente. “Não temos um órgão 
que possa olhar pelo lado do 
motorista, temos um custo muito 
alto no Judiciário, além de arcar 
com seguro veicular e proteção. A 

plataforma cobre apenas morte 
ou invalidez permanente enquan-
to estiver em corrida”. 

Ele conclui dizendo que o apoio 
ao motorista precisa melhorar por 
meio de algum órgão público. “As 
plataformas, por exemplo, banem 
o motorista e não dão direito ao 
condutor de fazer sua defesa. Hoje, 
na Uber, conseguimos criar um pra-
zo para que a pessoa se defenda, 
mas é bem complexo”.

 Em março de 2020, a Uber 
adicionou um recurso que impede 
que os motoristas do aplicativo per-
maneçam mais de 12 horas on-line 
dirigindo. Quando o limite é atingi-
do, o app suspende o condutor da 
plataforma pelas próximas 6 horas. 
Já o aplicativo 99, que mediava a 
viagem de Rodrigo, não tem o mes-
mo mecanismo ou qualquer outro 
que limite o tempo que o motorista 
deve permanecer fazendo corridas.

“o uso do cinto
é importante para

evitar algum trauma,
sequelas e até mesmo
a morte do motorista

ou passageiro” cinto de segurança deve ser colocado também no banco traseiro
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maternidade influencia a decisão de
empreender de mais da metade das mães

Pesquisa mostra que mais de 70% das mães empreendedoras de Minas abriram um negócio depois de terem filhos

O Sebrae Delas busca incentivar o 

empreendedorismo feminino e 

conexão por meio de eventos, 

geração de conhecimento, 

capacitação e redes de apoio.

Siga o perfil @sebraedelas.minas 

no Instagram. Um espaço para as 

empreendedoras estreitarem laços, 

receber dicas, além de ficar por 

dentro de informações, novidades 

e eventos do projeto.

No mês dedicado a elas, o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) traz 
novos dados sobre a participação 
das mães no empreendedorismo 
em Minas Gerais. De acordo com a 
Pesquisa Maternidade e Empreen-
dedorismo, realizada em abril, 73% 
das mães empreendedoras abriram 
o próprio negócio depois de ter 
filhos. E para mais da metade delas 
(53,6%), a maternidade influenciou 
na decisão de empreender.

“A principal motivação apon-
tada por elas para abrir um ne-
gócio é a possibilidade de maior 
independência e flexibilidade de 
horários, seguida pela necessidade 

de garantir mais qualidade de vida 
à família”, explica a economista 
Paola La Guardia, analista do Se-
brae Minas. A pesquisa ouviu 919 
participantes, entre 8 e 18 de abril 
deste ano.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, 74% das mulheres com 
filhos decidiram empreender por 
identificarem uma oportunidade de 
atuação. “Esse é um dado relevante 
e positivo, pois sugere que o empre-
endedorismo tem se tornado uma 
alternativa desejada por elas, mais 
que uma necessidade ou falta de 
opção de trabalho diante da dificul-
dade de se manter ou se recolocar 
no mercado”, destaca Paola. 

Entre as entrevistadas, 40% 
têm filhos entre 0 e 10 anos, 
fase em que as mães têm mais 
dificuldades em permanecer 

ou retornar ao mercado de 
trabalho. Pouco mais de 20% 
são solteiras e mais de 75% têm 
união estável.

Flexibilidade e autonomia
A Pesquisa Maternidade e Empreendedorismo mostra que 

a maioria das mães (73%) decidiu empreender para ter mais 
independência e flexibilidade de horários, contra 36% dos pais. 
É o caso de Renata Pacheco, que atua no ramo de beleza há 
30 anos e é dona do espaço em Belo Horizonte.

Mãe de quatro filhos e em processo para adotar mais um, 
a empreendedora conta que sua rotina não é simples, muito 
menos fácil. “É uma loucura, não vou mentir. Mas eu encontrei 
um equilíbrio. Hoje, trabalho apenas cinco dias por semana 
e quando eu estou com meus filhos desligo o celular e fico 
dedicada a eles”, comemora.  

Também no mercado de estética e beleza há 8 anos, Sarah 
Auxiliadora de Oliveira, MEI e proprietária de uma clínica, 
classifica sua experiência como mãe empreendedora como 
“uma superação”. “Faço tudo na clínica, desde o marketing 
até o serviço administrativo. Sou empreendedora, estudante, 
mulher e mãe de dois filhos, um deles especial”, diz orgulhosa.

Ela conta que, apesar das dificuldades, é nos filhos que ela 
encontra forças para melhorar. “É um desafio muito grande, 
mas eu nunca me curvei nessa jornada” afirma.

multitarefa
Quando o assunto é a divisão de tarefas na família, as 

mulheres continuam com a maior carga de responsabilidade 
em comparação aos homens, em afazeres como cuidar dos 
filhos, preparar as refeições ou fazer a limpeza da casa. Quando 
questionados sobre quem do domicílio dedica mais tempo aos 
cuidados com a casa e os filhos, 86% das mulheres responde-
ram que elas mesmas, contra 31% dos homens. Segundo a 
pesquisa, a participação nos cuidados diários da casa e dos 
filhos, 7 dias por semana, é assim:

tarefas escolares dos filhos

14,2% das mulheres
11,4% dos homens 

Higiene dos filhos

49,3% das mulheres
38,2% dos homens 

Preparo da alimentação

66,8% das mulheres
27,5% dos homens 

limpeza da casa

63,3% das mulheres
25,6% dos homens

sindicon mg dá a largada no
curso de Formação de síndicos

Começou no dia 7 de maio, o 
Curso de Formação de Síndicos, 
promovido pelo Sindicato dos 
Condomínios Comerciais, Resi-
denciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG). 

No primeiro dia, os temas 
tratados foram inadimplência con-
dominial; destituição  do síndico; 
aplicação de multas; condômino 
antissocial; direitos e deveres dos 
condôminos; legislação condomi-
nial; violência doméstica; lei que 
obriga a denúncia de maus tratos 
a animais; e lei que criminaliza o 
stalking. A aula foi ministrada pelo 
advogado paulista especializado 
em direito condominial e imobili-
ário, Thiago Natálio.

Cerca de 45 síndicos de Belo 
Horizonte e região participaram 
do primeiro dia de curso. Segundo 
o presidente do Sindicato dos Con-
domínios Comerciais Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG), advogado especializado em 
direito condominial, Carlos Edu-
ardo Alves de Queiroz, o interesse 
dos síndicos foi maior do que o 
esperado. “Tivemos mais de 300 
ligações de pessoas interessadas 
em fazer o curso. Infelizmente, 
tivemos que limitar a plateia por 
causa do espaço. Mas estou muito 
feliz de ver o interesse dos síndicos 
em aprender mais, se atualizar e 
também por perceber como eles 

mesmos estão bem conscientes 
da importância do papel deles nos 
condomínios”, diz ele.

O Curso de Formação de Sín-
dicos acontece depois de mais de 
dois anos sem eventos presenciais 
realizados pelo Sindicon MG por 
causa da pandemia de coronaví-
rus. O último foi o Dia do Síndico 
de 2019. Depois disso, todos foram 
virtuais. Porém, com a COVID-19 
cada vez mais controlada graças à 
vacinação, 2022 será de retomada 
desses eventos.

“São os próprios síndicos que 
sempre nos pedem para realizar 
cursos e palestras. Neste ano isso 
finalmente será possível, então es-
tamos montando um cronograma 
para que todos possam ter a oportu-
nidade de estar conosco adquirindo 
mais conhecimento e trocando 
experiências”, avisa Carlos Eduar-
do. Acompanhe a divulgação dos 
eventos no site www.sindiconmg.
org.br, no Facebook, Instagram e 
LinkedIn do Sindicon MG. Ao final do 
curso, os participantes receberam 
um certificado de conclusão.

síndicos assistem às aulas do curso de formação,
ministradas pelos advogados carlos eduardo e thiago natálio
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

ipatinga é campeã em geração de
empregos no primeiro trimestre

Município responde por 76,2% 
de todas as novas vagas formais de 
trabalho criadas no Vale do Aço no 
período de janeiro a março

Conforme dados divulgados 
pelo Ministério do Trabalho e Previ-
dência, relativos ao Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), o município de Ipatinga foi 
o grande campeão em geração de 
novos empregos formais no Vale do 
Aço, no primeiro trimestre de 2022. 
Foram nada menos do que 643 vagas 
adicionais, com carteira assinada, 
criadas no mercado de trabalho local, 
o que demonstra o vigor da economia 
da cidade na retomada de atividades 
em ambiente pós-pandemia.

“Os números também são refle-
xo da confiança nos investimentos 
favorecida pelos incentivos do 
poder público à produção nos mais 
diversos segmentos, inclusive os de 
entretenimento e eventos”, avaliou 
o Executivo.

O total de novas vagas abertas 
na chamada Região Metropolita-
na Expandida (RME), que além 
de Ipatinga, Coronel Fabriciano, 
Timóteo e Santana do Paraíso en-
volve os municípios de Caratinga 
e Belo Oriente, foi de 1.528. Os 
643 postos de trabalho gerados 
em Ipatinga, no período de ja-
neiro a março, representam nada 
menos do que 42,1% de todo o 

saldo de empregos nesta área de 
abrangência.

Considerando os números das 
quatro cidades-polo da Região 
Metropolitana do Vale do Aço 
(Ipatinga, Coronel Fabriciano, Ti-
móteo e Santana do Paraíso), a 
performance ipatinguense é ainda 
mais representativa. De um total 
de 844 vagas abertas, o município 
respondeu por 76,2%.
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Foi aprovado pelo Plenário da As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 11 de maio, o Projeto 
de Lei (PL) 2.385/21, que altera a for-
ma de cálculo da Taxa de Renovação 
de Licenciamento Anual de Veículo 
(TRLAV). Na prática, o texto votado 
em 2º turno reduz o valor da taxa a 
ser cobrada. A matéria segue para 
sanção do governador. 

A proposição, de autoria do de-
putado Cleitinho Azevedo (Cida-
dania), originalmente propunha a 
isenção da TRLAV, uma vez que a 
versão em papel do Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veículos foi 
substituída por um documento digital 
(o CRLV-e). No entanto, a versão do 
projeto aprovada mantém a cobrança 

da taxa, mas com outros critérios, de 
forma a reduzir o seu valor.

Conforme o texto aprovado, a 
TRLAV será calculada dividindo-se a 
dotação destinada pelo Orçamento 
do Estado ao Departamento de Trân-
sito (Detran-MG) pelo número de 
veículos registrados em Minas Gerais.

Está prevista a publicação da 
memória de cálculo da TRLAV pelo 
Estado no mês de dezembro do ano 
anterior à cobrança. O atraso dessa 
publicação suspenderá a exigibilida-
de da cobrança da TRLAV, até que se 
atenda ao comando legal.

Além disso, o PL 2.385/21 revoga 
a taxa de emissão de segunda via do 
CRLV, uma vez que o documento é 
apenas eletrônico.

A TRLAV foi criada para arcar 
com as despesas das atividades 
necessárias ao exercício regular 
do poder de polícia, que inclui o 
trabalho das repartições burocrá-
ticas e de inspeção do Detran-MG, 
o processamento de dados e a 
fiscalização de trânsito pela Polícia 
Militar.

Para 2022, está prevista uma 
arrecadação de R$ 1,07 bilhão com 
essa taxa, segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Fazenda. As 
despesas para a execução das ativi-
dades necessárias para o exercício 
do poder de polícia para a subfunção 
normatização e fiscalização, de toda 
a Polícia Civil, de janeiro a abril de 
2022, foram de R$ 56,9 milhões.

redução da taxa de licenciamento 
Anual é aprovada na Almg

ione Pinheiro (deputada estadual união/mg) e Agostinho Patrus (presidente da Almg - Psd/mg)
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cemig divulga resultado para a chamada
Pública de eficiência energética 2021

A Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) di-
vulgou, no dia 10 de maio, 
o resultado da sua Chamada 
Pública de Projetos de Efici-
ência Energética 2021, que 
aprovou propostas para a 
melhoria das instalações, 
contemplando a substituição 
de equipamentos ineficientes 
por outros mais eficientes, e 
a instalação de fontes de ge-
ração incentivadas, conforme 
as regras estabelecidas no 
edital. O valor total captado 
com recursos do Programa 
de Eficiência Energética (PEE) 
Cemig para esta Chamada foi 
de R$ 13.645.306,62 e foram 
aprovados projetos de ilumi-
nação interna e iluminação 
pública, troca de motores, 
sistema fotovoltaico e condi-
cionamento ambiental.

Entre os contemplados 
estão a Companhia de Sane-
amento de Minas Gerais (Co-
pasa), o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de 
Boa Esperança, os Correios, o 
Hospital das Clínicas de Belo 
Horizonte, a Santa Casa de 
São João del-Rei e a Socieda-
de Educacional Uberabense, 
além de diversas prefeituras 
como Almenara, Candeias, 
Juiz de Fora entre outras. Um 
destaque nesta chamada pú-
blica é que pela primeira vez 
a Cemig terá um projeto para 
atender a sua maior classe 
consumidora, a residencial, 
aprovado via o chamamento. 
Os detalhes dos resultados e 
outras informações podem 
ser conhecidas no portal da 
Cemig na internet.

A chamada teve como 
objetivo a participação de 
clientes livres e cativos, co-
nectados ao sistema de dis-
tribuição da companhia e 
cujas propostas de projeto se 

enquadraram em uma das 
seguintes tipologias: indus-
trial, residencial (itinerante), 
comércio e serviços, poder 
público, serviço público, rural 
e iluminação pública.

Benefícios
Segundo a engenheira de eficiência energética da 

Cemig Aline Pimenta Martins, a redução do consumo 
de energia elétrica e a redução da demanda no horário 
de ponta para o sistema elétrico são os principais bene-
fícios da chamada pública, além da disseminação dos 
benefícios da eficiência energética. “O chamamento 
propicia uma oportunidade para que o cliente propo-
nha melhorias que permitam as soluções adequadas à 
redução do consumo e de gastos com a energia elétrica, 
impactando também na sua fatura de energia”, explica.

Nos últimos chamamentos, a Cemig recebeu 
propostas que resultaram no retrofit da iluminação, 
incluindo a iluminação pública, de equipamentos 
de ar-condicionado, de motores e de equipamentos 
de lavanderia hospitalar, bem como a instalação de 
sistema de aquecimento solar de água e implantação 
de sistemas fotovoltaicos. Ainda de acordo com a 
engenheira, iniciativas que contribuem para a promo-
ção de tecnologias mais modernas e eficientes, como 
fontes limpas de geração de energia, se tornam mais 
acessíveis à sociedade por meio da Chamada Pública, 
ajudando a democratizar essas inovações.
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2385&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2021&n=2385&t=PL
https://www.cemig.com.br/
https://www.cemig.com.br/
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet
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itapecerica promove lançamento dos
festivais de gastronomia rural e de inverno

Após 2 anos, os dois principais eventos públicos do município voltarão a ganhar as ruas da cidade histórica

O governo municipal reali-
zou em abril, o Café e Seminário 
com a População em Situação 
de Rua para ouvir os indivídu-
os, avaliar o cenário e discutir 
os desafios enfrentados. Além 
de pessoas que vivenciam essa 
realidade, o evento contou com 
a presença de autoridades mu-
nicipais e profissionais da área.

 A administração municipal 
reunirá as informações a fim 
de otimizar as condições para 

discutir os direitos dessa po-
pulação no âmbito público e 
avançar nas políticas públicas.

Em Nova L ima,  também 
há o fenômeno da pessoa em 
situação de rua, assim como 
todo município de médio e 
grande porte do Brasil, sendo 
que a maioria já passou ou está 
inserida em algum dos serviços 
municipais  voltados para o 
atendimento a esse público: 
casas de passagem, programa 

de atenção e atendimento à 
população em situação de rua 
e serviço especializado em abor-
dagem social. 

Durante as abordagens são 
passadas or ientações e  in-
formações para minimizar as 
vulnerabilidades e auxiliar esses 
indivíduos a superarem a situa-
ção em que se encontram, por 
meio dos programas, projetos, 
serviços ou benefícios ofertados 
pelo município.

No dia 17 de maio, às 16h, 
serão lançados o XIV Festival de 
Gastronomia Rural e o XXVII Fes-
tival de Inverno, Os dois eventos 
serão realizados em Itapecerica 
de 16 a 19 de junho e de 23 a 
31 de julho, respectivamente. A 
cerimônia de lançamento, que 
contará com a presença do prefei-
to de Itapecerica e presidente da 
Associação das Cidades Históricas 
de Minas Gerais, Wirley Reis – Têko 
(Podemos), acontece no Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha-
-MG), localizado na Praça da Liber-
dade, 470, bairro Funcionários em 
Belo Horizonte.

Os dois eventos são importan-
tes fomentadores do turismo e da 
economia de Itapecerica, gerando 
emprego e renda, aquecendo o 
comércio e a prestação de serviços 
no município. 

Festival de gastronomia rural

O XIV Festival de Gastrono-
mia Rural de Itapecerica será 

realizado de 16 a 19 de junho, fim 
de semana do feriado de Corpus 
Christi. Mais uma vez, o tradicional 
evento, sucesso de público e de 
crítica em suas edições anteriores 
e aperfeiçoado a cada ano, deverá 
atrair milhares de pessoas, tanto 
itapecericanos quanto turistas de 
diversas regiões. 

Realizado pela prefeitura, o 
festival acontece no Centro da 
cidade e oferece ao público e 
aos comerciantes uma estrutura 
e organização de primeira quali-
dade. O evento é, hoje, uma das 
principais referências no gênero 
gastronômico em toda Minas 
Gerais.

Além de oferecer o melhor da 
verdadeira e autêntica culinária 
da roça mineira, com mais de 50 
pratos diferentes e apresentações 
culinárias efetuadas por chefs, 
cervejas artesanais e cachaças, 
a festa será embalada por muita 
música caipira, com diversas atra-
ções musicais e destaque para os 
grandes shows com Gino e Geno, 
César e Paulinho e Marcos Paulo 

e Marcelo. Tudo acontece em um 
ambiente temático decorado, 
a fim de que os participantes 
sintam-se, de fato, na zona rural.  

Festival de inverno

De 23 a 31 de julho será re-
alizada a 27ª edição do Festival 
de Inverno de Itapecerica, um 
dos eventos mais tradicionais e 
diversificados de Minas Gerais. 
A programação é toda gratuita, 
espalhada pelas principais praças 
e espaços culturais da cidade.

A cada edição, o evento reúne 
milhares de pessoas, tanto mora-
dores da cidade quanto turistas de 
diferentes partes do país, atraídos 
pela programação variada e volta-
da para toda a família. O festival 
oferece apresentações teatrais, 
de dança, músicas de diferentes 
estilos, artes visuais e artesanato, 
além de diversas oficinas.

A programação tem como 
princípio mesclar artistas da terra 
e artistas de renome nacional. Este 
ano, as principais atrações musicais 

serão o grupo Melim, o dueto Elba 
Ramalho e Geraldo Azevedo e o 
cantor Amado Batista, grandes 
nomes do cenário nacional. Os três 
shows serão realizados na Praça da 
Igreja Matriz de São Bento. 

um pouco de itapecerica

A cidade de Itapecerica, co-
nhecida como Cidade das Rosas, 
fica na região Centro-Oeste de 
Minas Gerais e sua população é 
de cerca de 22 mil habitantes. O 
município, que no próximo dia 
20 de novembro completa 233 
anos, foi o décimo a ser criado na 
Capitania de Minas Gerais, hoje 
estado de Minas Gerais. 

O turismo no município se faz 
presente em diversas vertentes, 
como a religiosa, a ecológica e 
a cultural. Considerada o berço 
cultural do Centro-Oeste mineiro, 
com seus casarões imponentes e 
igrejas centenárias, ruas históricas 
e belíssimas praças, Itapecerica 
oferece tranquilidade, aconchego 
e diversão.

Prefeitura de Nova Lima ouve
moradores  em situação de rua
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Pedro leopoldo rodeio
show chega a 17ª edição
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Falta pouco para a cidade de 
Pedro Leopoldo receber turistas 
de todo o país em dois finais de 
semana consecutivos. Isso, por-
que de 3 a 11 de junho, o Pedro 
Leopoldo Rodeio Show vai apre-
sentar grandes nomes da música 
no Parque de Exposições. 

A 17ª edição do festival pro-
mete proporcionar uma mega-
estrutura.

De acordo com Tiago de Brito, 
CEO do Pedro Leopoldo Rodeio 
Show, a retomada do evento em 
2022 mostra a força e impor-
tância da festa para a região. 
“Todos nós que fazemos parte 
da produção estamos felizes pela 
oportunidade de voltar. Além dos 
shows musicais e do espetáculo 
do rodeio, o que nos deixa mais 
felizes é o fato de ajudar a im-
pulsionar a economia com todo 
o impacto positivo na cadeia de 
comércio e serviços”, comenta.

As apresentações acontece-
rão em quatro palcos instalados 
e, para que a diversão seja ga-
rantida e a festa aconteça com 
segurança, a produção do Pedro 
Leopoldo Rodeio Show investiu 
alto em mão de obra e nas es-
truturas. “Para esta edição são 
estimados mais de 1.500 empre-
gos, diretos e indiretos, gerados. 
São muitos profissionais que já 

estão trabalhando para que o 
evento ocorra e seja um sucesso”, 
comenta Brito.

rainha do rodeio

Neste ano, o concurso Rai-
nha do Rodeio bateu o recorde, 
com mais de 1.000 inscrições. 

Foram escolhidas 10 finalistas 
e a votação acontece até 19 de 
maio, por meio do site oficial, 
data em que será realizada 
a coroação da vencedora. A 
festa, que acontece às 21h, no 
Observatório, em Nova Lima, 
terá show da dupla sertaneja 
Rick & Ricardo, com ingressos 
à venda na portaria.

Jorge e mateus se apresentam no dia 4 de junho
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50 mil sócios celestes apaixonados

calistenia: atividade física usa
o peso do corpo para exercitar

O nome calistenia pode pare-
cer estranho e complicado, mas 
a modalidade é simples. São 
exercícios que utilizam o peso do 
corpo do praticante como principal 
característica de treinamento. Esse 
é um esporte intenso que vem 
ganhando adeptos no mundo 
todo, afinal, não tem necessidade 
da estrutura de uma academia e 
ainda pode ser realizado ao ar 
livre. Um dos principais benefícios 
é trabalhar vários grupos muscu-
lares em uma mesma atividade.

De acordo com o educador 
físico Luciano Santos, a calistenia 
é um esporte acessível a todos e 
sem restrição de idade. “É impor-
tante fazer uma avaliação antes 
de começar, principalmente para 
quem está sedentário. Quem pos-
sui problemas na coluna, alguma 
doença grave ou restrição médica 
também deve redobrar a atenção. 
Cada um tem seu limite e deve 
respeitar sua capacidade”.

Como em qualquer outra ativi-
dade esportiva, os praticantes de 
calistenia também precisam fazer 
um aquecimento antes. “Ele serve 
para reduzir o risco de lesões. 

Além disso, prestar atenção na 
postura é essencial para realizar os 
movimentos da maneira correta e 
evitar desgaste muscular. Por isso, 
a prática deve ser orientada por 
um profissional”, explica.

Santos alerta sobre os diver-
sos vídeos e tutoriais na internet 
que ensinam como começar no 
esporte e alguns exercícios. “Vejo 
como positivo no sentido de tornar 
a calistenia mais conhecida, mas 
com saúde não se brinca. Apenas 
copiar os movimentos de alta in-
tensidade, sem supervisão, pode 
trazer riscos, sobretudo ao sistema 
cardiovascular”.

Para quem não gosta de 
frequentar academia e acha um 
tédio as repetições da muscula-
ção, o educador físico diz que a 
calistenia é a atividade ideal. 
“O esporte traz elementos se-
melhantes à ginástica artística, 
realizados em barras fixas e 
paralelas em parques ou praças. 
Os treinos conseguem fortalecer 
e trabalhar vários grupos muscu-
lares em um mesmo exercício. 
Também serve para aumentar 
a resistência, flexibilidade, agi-
lidade e ter mais controle sobre 
todo o corpo”.

Entre outros benefícios, Santos 
salienta que os exercícios pro-
porcionam uma queima calórica 
média de 600 calorias por hora, 
além de ser excelente para reduzir 
gordura corporal. Para os inician-
tes, a recomendação é começar 

com atividades menos intensas. 
“Mesmo quem já faz algum es-
porte deve primeiro fazer os mais 
leves e aumentar a dificuldade 
aos poucos. A alimentação ba-
lanceada também é importante, 
principalmente, para quem deseja 
definir os músculos”, afirma.

O gerente de vendas Thomás 
Carneiro conheceu a calistenia há 
pouco mais de um ano. “Fiquei 
curioso quando vi um rapaz fa-
zendo movimentos diferentes em 
uma barra. Pesquisei sobre os 
exercícios e me despertou inte-
resse. Eu já fazia atividade física 
moderada e musculação, mas não 
estava me adaptando. Pratico a 
calistenia para definir o corpo e 

desde a primeira semana notei 
resultados. Treino cerca de uma 
hora pelo menos quatro vezes por 
semana”.

Ele explica que o que mais 
chamou sua atenção na atividade 
é a liberdade dos movimentos. “A 
gente não fica só naquela repe-
tição de exercícios da academia. 

Na calistenia sempre tem algo 
novo que deixa os treinos mais 
motivadores. A prática acontece a 
céu aberto na maioria das vezes, o 
que desperta a atenção de quem 
passa pelo local. Geralmente, as 
pessoas olham e querem saber 
mais. Tento incentivá-las a come-
çarem no esporte”.

Melhora a resistência muscular
e cardiorrespiratória

Ajuda no desenvolvimento
da coordenação motora

Auxilia na flexibilidade e
equilíbrio corporal

Reduz o percentual
de gordura corporal

Contribui para um
metabolismo mais ativo

Constrói um corpo simétrico
e equilibrado

Principais benefícios

esporte fortalece os músculos e ajuda a melhorar o sistema cardiovascular
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isac encerra ciclo no sada cruzeiro e
se diz motivado para jogar na itália

O central Isac, que conquistou 
seu sexto título da Superliga mas-
culina de vôlei com o Sada Cruzei-
ro no dia 8 de maio, está animado 
com o próximo desafio na carreira. 
Ele defenderá o Lube Civitanova, 
da Itália, na próxima temporada, 
mas antes aguarda a convocação 
para a seleção brasileira.

“Estou consciente de que logo 
mais virão outros obstáculos e 
oportunidades de crescimento. 
Vou em busca disso. Estou na ex-
pectativa para jogar na Itália, que 

é um desafio na minha carreira”, 
afirmou.

Ele também falou sobre os 
planos com a seleção brasileira 
em 2022. O time comandado por 
Renan Dal Zotto terá o Campe-
onato Mundial, na Polônia e na 
Eslovênia, como grande objetivo. 
A última vez que o país saiu com 
o título foi em 2010. Os poloneses 
levaram as últimas duas taças.

“Agora é deixar cair a ficha do 
título, descansar e esperar uma 
convocação para a seleção brasi-

leira. Tivemos a oportunidade de 
conquistar a Liga das Nações na 
temporada passada. É um ano 
essencial, com VNL e Mundial, o 
campeonato mais importante da 
temporada. O Brasil vem batendo 
na trave nos últimos anos e, ago-
ra, temos mais uma chance de nos 
firmarmos”,  disse Isac.

O jogador de 2,08m entrou 
para a seleção do campeonato 
como um dos melhores da posi-
ção, ao lado de Matheus Pinta, 
do Minas, coroando mais uma 
temporada de forte presença na 
rede cruzeirense e muito espírito 
de grupo.

O “time dos sonhos” teve 
ainda o cubano López, do Cruzeiro, 
como MVP e um dos melhores 
ponteiros, dividindo a posição 
com Henrique Honorato (Minas), 
o oposto Franco (Guarulhos), que 
além de destaque da posição foi 
também foi o “craque da galera” 
o levantador William (Minas), o 
líbero Maique (Minas) e o técnico 
Filipe Ferraz (Cruzeiro).

Isac é uma das caras mais 
identificadas do projeto vencedor 
do Sada Cruzeiro e encerrou um 
ciclo de 9 anos com a camisa 
celeste. O jogador terminou a 
temporada no top 12 dos melhores 
bloqueadores, com 41 pontos no 
fundamento em todo o campe-
onato.
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zeiro, os torcedores celestes vivem a expectativa de 
dias melhores. O clube vem passando por profundas 
mudanças estruturais e financeiras. Com os pés no 
chão e fazendo uma gestão enxuta e consciente, 
Ronaldo aos poucos vai colocando o Cruzeiro nos 
trilhos. Inegável que sua imagem à frente do clube 
atrai investidores e permite ao gigante celeste 
sonhar com dias melhores. 

A torcida tem tido um papel importante nes-
ta restruturação. A prova disto é que o Cruzeiro 
ultrapassou a marca de 50 mil sócios e bateu a 
marca estabelecida quando Ronaldo assumiu o 
clube. Contudo, o que torna a marca ainda mais 
representativa, é que o objetivo era que ela fosse 
alcançada apenas no fim de 2022. Mas o ex-jogador 
fez o anúncio durante sua live, no dia 6 de maio, em 
seu canal na Twitch. 

O fenômeno visivelmente empolgado disse 
aos torcedores: “Vocês são brados demais. Meus 
parabéns à torcida do Cruzeiro. Entenderam a situ-
ação do clube, querendo participar. Muito obrigado 
pela confiança em mim, no projeto. Estamos juntos 
demais até o fim. Faremos de tudo para o Cruzeiro 
voltar à elite do futebol e conquistar títulos”, afir-
mou o Fenômeno. 

A presença de Ronaldo sem dúvida traz um novo 
alento ao Cruzeiro. A equipe comandada por Paulo 
Pezzolano vem aos poucos encontrando o bom 
futebol e já divide a liderança da Série B ao lado 
do Bahia após a vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio no 
dia 8 de maio. Tivemos um estádio Independência 
lotado, a torcida empurrando o time do início ao 
fim. Após o apito do árbitro, uma festa contagiante 
vinda das arquibancadas. Algo que há muito tempo 
não se via. São três vitórias seguidas no Brasileirão. 

E o Cruzeiro quer mais. Ronaldo deseja que, 
como o objetivo é o tão esperado retorno do clube 
à Série A, que o sócio 5 Estrelas alcance 100 mil 
sócios. “A meta é voltar para a primeira divisão. 
Aí, são 100 mil, no mínimo. Voltando, temos que 
estar com 100 mil torcedores no cadastro de sócios. 
Aí esquece! Voltaremos a ser gigantes, novamente. 
Temos muito trabalho pela frente, mas temos que 
pensar grande”, ressaltou o ex-jogador. 

Na ocasião em que Ronaldo anunciou a compra 
de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do 
Cruzeiro, na segunda metade de dezembro, o clube 
celeste contava com cerca de dez mil sócios. De lá 
pra cá, foram aproximadamente 10 mil associados 
por mês. Atualmente, a Raposa já ultrapassou a 
marca de 51 mil. Este é o Cruzeiro que todos os torce-
dores esperam. Gigante pela própria natureza. Com 
suas páginas heroicas e mortais. Tão combatido é 
jamais vencido. Avante Cruzeiro! A nação celeste 
está com você! 

modalidade vem conquistando cada vez mais adeptos
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