
Ibraflor aponta
crescimento de  

12% para setor de
flores e plantas

Uma análise feita pelo Instituto Brasileiro de Floricul-
tura (Ibraflor) mostrou que o crescimento médio do setor 
foi de 15% no ano passado. Para 2022, os dados, que 
consideram as variações por segmento (flores de corte, em 
vaso, plantas verdes e suas inúmeras variedades, além de 
produtos para paisagismo), apontam para uma expectati-
va de avanço de 12% sobre 2021. “As pessoas ficaram mais 
tempo em casa e acabaram comprando mais plantas para 
deixar os seus ambientes mais verdes e floridos”, explica 
o diretor do Ibraflor, Renato Optiz.

Pesquisa realizada pela Evidências - Kantar Health, 
que abordou o glaucoma no Brasil, destacou que 36% 
dos portadores apresentaram perda de produtividade 
no trabalho e 33% de limitações para a realização de 
tarefas diárias. Além disso, eles também tiveram piora 
na qualidade de vida, no aspecto físico e mental, e 
fizeram maior uso de serviços médicos do que os parti-
cipantes sem a doença. Por ser uma patologia sem cura 
e que pode levar à cegueira, foi criado o Dia Nacional 
de Combate ao Glaucoma, que tem o intuito de cons-
cientizar e alertar sobre a gravidade e a importância 
do diagnóstico precoce.
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O empresário Fabiano Cazeca está otimista com a retoma-
da da economia em Minas Gerais e isso está relacionado ao 
resultado positivo do PIB estadual de 5,1%, superior ao per-
centual nacional (4,6%). Em sua avaliação, nossa economia é 
diversificada, perpassando pela prestação de serviço, indústria 
automobilística, construção civil e agronegócio. Para o em-
presário, o pleno retorno do crescimento econômico é lento, 
principalmente, pelo advento da COVID-19. “Apesar de tudo, 
o cenário melhorou. Agora é esperar, mas confio que, se não 
tivermos mais surpresas, o tempo irá trazer a solução para os 
nossos problemas”.

brAsil desmAtou 1,5 milhão
de hectAres de florestAs 

nAtivAs em APenAs um Ano

Em 2021, o Brasil 
foi responsável 
por 40% da per-

da de floresta primária 
tropical, derrubando 
um total de 1,5 milhão 
de hectares. Os dados 
são da Global Forest 
Watch ,  p lataforma 
da Universidade de 
Maryland que moni-
tora informações de 
desmatamento em 
todo o mundo. Esse 
mapeamento é feito 
há duas décadas a 
partir de imagens de 
satélite e aponta que 
o país vem destruin-
do áreas gigantes de 
floresta desde 2016. 
Sobre esse assunto, 
o edição do brasi l 
entrevistou Cristiane 
Mazzetti, especialista 
do Greenpeace.
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empresário enaltece
Pib mineiro de 5,1%,

montante acima
do número nacional

fabiano cazeca se mostra confiante sobre a economia estadual
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Em torno de 45% dos pequenos negócios mineiros recorreram a algum tipo de crédito bancário para garantir o seu funcionamen-
to durante a crise sanitária da COVID-19. No entanto, 26% deles estão em atraso com as parcelas do empréstimo, segundo estudo 
realizado pelo Sebrae e Fundação Getulio Vargas (FGV). Além disso, 38% dos entrevistados disseram que a dívida corresponde a até 
30% dos custos mensais da empresa. Para outros 36%, o comprometimento chega entre 30% e 50% das despesas. “Pelo menos 
65% dos que participaram da pesquisa ainda registram queda no faturamento. Esse aperto torna mais relevante a necessidade de 
uma boa organização financeira para equilibrar as contas”, alerta Bárbara Alves, analista do Sebrae Minas.
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Estudo de Harvard descobriu que a enzima SOD3, liberada 
pela placenta após exercícios físicos, pode trazer melhorias à 
saúde do filho a ponto de anular os efeitos da obesidade mater-
na e de dietas inadequadas. De acordo com o artigo, quando a 
mãe consome uma dieta rica em gordura ocorre uma mudança 
genética no bebê que altera a expressão de genes que controlam 
o uso apropriado da glicose pelo organismo. No entanto, esses 
efeitos nocivos são revertidos quando a gestante faz atividades 
regularmente.

Pequenos negócios têm até 50% dos
custos comprometidos com dívidas
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glaucoma é a segunda maior causa de
cegueira no mundo

Atividades físicas podem proteger
mãe e bebê de doenças futuras
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macunaíma

E D I T O R I A L

daniel Amaro

Mistura de malandragem, egoísmo, vin-
gança, inocência, lascívia e apego à vida fácil 
e de prazeres, Macunaíma é o personagem de 
Mário de Andrade no livro de mesmo nome, 
lançado em 1928. Uma síntese do herói sem 
caráter onde o autor busca sintetizar o brasi-
leiro, segundo a sua visão ao mesmo tempo 
dramática, bem-humorada e modernista. A 
mistura das raças que definem nosso povo, 
com suas peculiaridades, realçando como se 
fosse uma caricatura, Mário de Andrade nos 
faz saborear esta incrível mistura de valores 
e defeitos brasileiros.

Neste ano de 2022 celebramos o centená-
rio da Semana de Arte Moderna que marcou 
como um divisor a literatura parnasiana com 
o modernismo. Ao longo deste centenário 
muitas coisas mudaram, então. O brasileiro 
se atualizou com o mundo, nossa miscigena-
ção acelerou e fez menor as diferenças entre 
nossos conterrâneos. Nosso estágio social, 

apesar das perigosas diferenças entre pobres 
e ricos, ainda tem equilíbrio razoável.  Existe, 
é claro, se não acontecer uma correta distri-
buição de renda e qualidade de vida, uma 
ameaçadora bomba armada para o futuro. 
Estas mudanças e ações só são possíveis por 
meio de políticas públicas e privadas que tra-
gam os menos favorecidos para um patamar 
mínimo de sobrevivência e dignidade.

Aí começa nosso maior problema. Quem 
e como vai conduzir as transformações ne-
cessárias para um Brasil melhor? Políticas 
estratégicas, econômicas, educacionais, de 
saúde, habitacionais, de desenvolvimento 
humano só acontecem pelas ações de governo 
e de suas prioridades. Liderar mudanças, es-
timular iniciativas públicas e privadas é papel 
fundamental de um bom governo. É com estes 
projetos estratégicos de cada candidato, para 
seus futuros governos, caso sejam vencedores, 
que a escolha se dará, democraticamente. 

É impossível imaginar o futuro do país 
sem que seus governantes se comprome-
tam, antecipadamente às eleições, de 
como conduzirão o pais. A sociedade, os 
eleitores, para votarem bem, têm o direito 
de escolher o programa de governo que 
melhor lhes pareça.

A triste constatação é que na política 
Macunaíma vive e se farta. Malandragens 
partidárias, egoísmos exacerbados, ausên-
cia de grandeza em favor do país, apego à 
vida fácil e de prazeres que o poder propor-
ciona, além da divisão, entre amigos, dos fa-
vores à custa da nação, nem sempre lícitos.

A lição do passado recente não tem 
sido bastante para nos guiar, iluminar, fa-
zer aprender que não se faz milagres com 
toscos governantes. Nosso pecado não é 

recente, mas é sempre tempo 
para a penitência, o perdão, a fé 

e esperança.

brasil é responsável por 40%
da perda mundial de florestas

Segundo a Universidade de Maryland, país desmatou cerca de 1,5 milhão de hectares

O Brasil foi responsável por 
40% da perda de florestas 
nativas do mundo em 2021. 
Foram cerca de 1,5 milhão de 

hectares desmatados, o equivalente a 
quase 10 municípios de São Paulo. Os 
dados foram divulgados pela Global 
Forest Watch, plataforma de monitora-
mento da Universidade de Maryland. O 
mapeamento é feito há duas décadas 
a partir de análises de imagens de 
satélite. O estudo aponta que o país 
vem destruindo áreas gigantes de flo-
resta, com taxa acima de 1 milhão de 
hectares, desde 2016. Para falar sobre 
o tema, o edição do brasil conversou 
com Cristiane Mazzetti, especialista em 
florestas do Greenpeace.

cristiane mazzetti: “números de 2021 registraram
mais de 13 mil km2 de área desmatada na Amazônia”
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Qual o panorama das florestas brasileiras? 
o quanto foi perdido nos últimos anos?

O Cerrado já perdeu metade da sua formação 
original e o Pantanal teve mais de um quarto do 
bioma queimado em 2020. Já a Amazônia tem ba-
tido as maiores taxas desde 2006 e com tendência 
de ascensão. Números mais recentes de 2021, do 
relatório anual do Projeto de Monitoramento do Des-
matamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), 
registraram 13 mil km² de área desmatada.

Quais são as principais causas do desma-
tamento?

A principal delas é a expansão da agropecuária 
nos biomas brasileiros. Na Amazônia, a pecuária é o 
maior vetor do problema. Mas, nos últimos anos, cerca 
de um terço do desmatamento também ocorreu em 
florestas públicas não destinadas, um forte indicativo 
de grilagem (roubo de terras públicas). A expansão 
para o cultivo de soja também se dá a partir da con-
versão de ecossistemas naturais.

Quais podem ser as consequências climáti-
cas dessa destruição?

O desmatamento causa a emissão de gases do 
efeito estufa, aumentando a concentração deles na 
atmosfera e elevando o aquecimento do planeta. Ou 
seja, a destruição da Amazônia e de outros biomas 
no Brasil, contribui com a intensificação e frequência 
de extremos climáticos, como inundações e crises 
hídricas. Isso acaba trazendo prejuízos para toda a 
sociedade, como acréscimo na conta de energia, no 
preço dos alimentos e risco de racionamento.

de que forma o greenpeace contribui para 
mitigar o problema?

O Greenpeace tem trabalhado com ações que 
levam ao desmatamento zero por mais de uma dé-

cada. Em 2015, entregamos ao Congresso um Projeto 
de Lei (PL) sugerindo que qualquer desmatamento 
seja ilegal. Além disso, o Greenpeace participa da 
Moratória da Soja, um compromisso assumido pelas 
principais traders após uma campanha conectando a 
expansão desse grão na Amazônia com a perda de 
florestas. Apesar de ter limitações, o acordo conseguiu 
diminuir drasticamente essas atividades.

O Greenpeace tem exposto uma série de dinâmi-
cas relacionadas ao desmatamento. Recentemente, 
abordamos muito o tema da grilagem e pressionamos 
para que os PLs em discussão no Congresso não sejam 
aprovados. Isso porque afrouxariam os critérios da 
regularização fundiária e legalizariam a grilagem 
de terra, estimulando novas invasões e perda de um 
patrimônio de todos os brasileiros.

os números do desmatamento só têm cres-
cido. Por que a fiscalização não é eficaz?

Nos últimos anos, observamos uma paralisação 
completa do Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm), além de 
queda expressiva no número de autuações ambien-
tais, militarização do combate ao desmatamento, ao 
passo que os órgãos ambientais foram enfraquecidos. 
Com uma fiscalização nada eficaz, a sinalização que 
se passa é que o crime será tolerado. Sendo assim, 
grileiros, madeireiros e desmatadores avançam sobre 
a floresta.

como você avalia a atuação do atual gover-
no para conter o desmatamento?

Não há esperanças de que o governo atual re-
verterá a perda de florestas. Mas sim, é possível. No 
passado, a partir de uma série de ações e políticas 
públicas, o desmatamento caiu 80% entre 2004 e 
2012. Isso significa que o Brasil já conhece o caminho, 
mas o que funcionou antes tem sido sistematicamente 
ignorado pelos governantes.

Quais medidas precisam ser tomadas para 
mudar essa realidade?

Seria necessário um projeto articulado de com-
bate nos moldes do PPCDAm. Também a criação e 
implementação de áreas protegidas (Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas), a fim de garantir a 
proteção de florestas públicas ainda não destinadas, 
além de acabar com a grilagem.

É preciso ainda o fortalecimento e liberação 
de recursos para o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), bem como a retoma-
da do protagonismo desses órgãos no combate à 
destruição.

Por fim, a rejeição por parte do Congresso 
de propostas de alteração na legislação que 
enfraquecem a proteção ambiental e estimulam 
ainda mais o desmatamento, como é o caso do 
PL da grilagem, do licenciamento e das propostas 
que visam abrir terras indígenas para atividades 
predatórias.

é possível que outros países apliquem san-
ções ao brasil por não preservar as florestas?

Não necessariamente sanções, mas restrições 
para a entrada de produtos que estejam ligados 
ao desmatamento estão sendo debatidas em legis-
lações, como no âmbito da União Europeia, Reino 
Unido, Estados Unidos. Essas leis discutem mecanis-
mos nos quais empresas que enviam commodities 
de risco para esses países devem provar que não 
existe relação com desmatamento. O mundo tem 
sinalizado que não tolera isso mais, e o Brasil tem 
plenas condições de atender esse chamado tão 
necessário para conter a crise do clima e a rápida 
perda de biodiversidade.

Patrões x empregados 

Depois de 2 anos do novo coronavírus, é chegada a hora 
de buscar o retorno mínimo ao cotidiano e isso não 
será fácil, especialmente para empresários, uma vez 

que muitos, lamentavelmente, foram forçados a fecharem as 
portas. De acordo com dados do Mapa de Empresas, foram 
fechados 1.412.750 estabelecimentos no ano passado, um 
montante equivalente a 34,7% em relação a 2020.

O debate envolve os meandros jurídicos e contábeis, diante 
de um fato: muitos funcionários que já atuam há 2 anos em 
home office se negam a um pleno retorno às suas rotinas como 
previa a lei antes desses novos hábitos laborais existirem. 

Sobre o tema, a Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo de Minas Gerais (Fecomérico MG) tem sugerido 
medidas práticas com a finalidade de diminuir possíveis 
demandas judiciais entre patrões e empregados. E uma das 
possibilidades tem sido a adesão à elaboração de Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCTs). 

Segundo o advogado da Fecomércio MG, Hermes Filho, o 
documento é respeitado sobretudo no âmbito das Consolida-
ções das Leis de Trabalho (CLT). Para ele, a partir desse pacto, 
se estabelece normas e condições aplicáveis entre empregados 
e empregadores devido à inserção de direitos e obrigações de 
cada uma das partes. 

Filho acrescenta que essa decisão jurídica permite inclu-
sive a inserção das companhias no Regime Especial de Piso 
Salarial (Repis), voltado para viabilizar a prática de valores 
diferenciados para Microempresas (ME) e Empresas de Pe-
queno Porte (EPP).

Ainda de acordo com a Fecomércio MG, as CCTs facultam 
a redução de custos, ampliando a chance de sobrevivência 
das empresas que enfrentam problemas e, ao mesmo tem-
po, asseguram mais firmeza e clareza em relação aos pontos 
geradores de conflitos entre patrões e empregados. Filho 
ressalta que a vantagem disso é evitar resolver as demandas 
trabalhistas por meio da Justiça.

A percepção é de que o mundo precisará ser reinventado 
e, nesta narrativa, o setor produtivo vai necessitar se adaptar 
as novas realidades, incluindo os milhões de brasileiros que 
são a força de trabalho desse país. Tudo vai mudar e isso vai 
exigir ainda mais planejamento e direcionamento de como a 
economia vai prosperar de agora em diante.

O modelo de convivência de emprego e empresa, como 
no passado, dificilmente nutrirá chances de prevalecer aos 
ditames de hoje. A verdade é que estamos no limiar de uma 
nova ordem de desenvolvimento mundial, na qual o diálogo 
é a estrela desse panorama.

mailto:nestordeoliveira45@gmail.com
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.
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Presidente do senAdo federAl

manifesto pela defesa da democracia
e harmonia entre os poderes

Os artigos 1º e 2º da Constituição Federal 
são concisos, mas guardam entre si conceitos 
oriundos de um longo processo de evolução 
histórica. Ambos resgatam doutrinas que se 
opõem ao autoritarismo, e, atualmente, que re-
presentam características de nações civilizadas. 
O artigo 1º define que a República Federativa 
do Brasil é um Estado Democrático de Direi-
to. Já o artigo 2º determina que os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário deverão ser 
harmônicos e independentes. Desses conceitos, 
quero me ater à interligação entre democracia 
e harmonia entre os poderes com o objetivo de 
reafirmar esses valores constitucionais como 
imperativos da proteção dos direitos e das 
liberdades da população. 

Na Grécia Antiga, o incômodo com o go-
verno tirânico deu origem a um novo regime 
de governo, que foi chamado de democracia. 
De início, cumpre falar da etimologia da pala-
vra democracia, que significa, em grego, poder 
político (kratos) do povo (demo). O conceito 
do que é um governo democrático não é único 
e passou por um amplo desenvolvimento ao 
longo da história para chegar ao conceito 
que hoje entendo mais adequado, o de de-
mocracia constitucional. Em poucas palavras, 
podemos dizer que na democracia o titular 
do poder soberano é o povo, que o exerce 
diretamente (democracia direta) ou por meio 
de seus representantes eleitos (democracia 
representativa). A democracia constitucional 
adiciona ao conceito de soberania popular 
a necessidade de que sejam respeitados os 
direitos fundamentais, sobretudo os direitos 
das minorias, e de que o poder seja limitado 
pela Constituição. 

A limitação do poder, no nosso sistema 
constitucional, dá-se pela separação dos po-
deres, que devem atuar com independência e 
harmonia. Assim como nasceu a democracia, 
a teoria da separação dos poderes também foi 
desenvolvida em oposição ao autoritarismo. 
Locke e Montesquieu são os idealizadores mo-
dernos dessa teoria cujo objetivo era impedir 
o poder sem limites. Tal sistema determina que 
os depositários do poder do Estado tenham al-
gum nível de harmonia e cooperação, além de 
estabelecer mecanismos recíprocos de controle 
(sistema de checks and balances). 

Atualmente, estamos vivendo uma espécie 
de crise de confiança nas estruturas de poder. 
Trata-se de um fenômeno mundial, é verdade, 
mas que deve preocupar a todos os cidadãos 
brasileiros. Nesse contexto da vida nacional, é 
papel de todos, e principalmente dos agentes 
políticos, robustecer a nossa democracia cons-
titucional. Isso porque o sistema democrático 
é o único regime político que propõe soluções 
legítimas e institucionalizadas para os conflitos 
políticos e sociais. Na sociedade democrática, 
as soluções dos dissensos possuem regras e 
limites claros, estabelecidos na Constituição. As 
instituições devem funcionar como verdadeiros 
fatores de estabilização das tensões políticas 
para garantir valores caros às democracias 
modernas, como o processo eleitoral, atual foco 
de questionamento. Não há motivo razoável ou 
justa causa para se contestar a lisura do proces-
so eleitoral. A modernização tecnológica veio 
para sanar as fraudes nas eleições baseadas no 
voto de papel, superando práticas como o voto 
de cabresto e o abuso do poder econômico. As 
mudanças promovidas pela Justiça Eleitoral 

a partir da redemocratização, sobretudo com 
o advento das urnas eletrônicas, conferiram 
ao processo eleitoral mais confiabilidade e 
transparência, o que é motivo de orgulho para 
nosso país. 

Todos nós, cidadãos brasileiros, temos a 
missão de evitar o que se tem chamado de 
erosão democrática e, dessa forma, garantir 
que não haverá retrocesso civilizatório em nossa 
nação. O caminho oposto leva ao autoritarismo, 
à restrição de liberdades e à aniquilação de 
direitos. Não queremos isso. Lutamos contra 
isso para chegarmos ao que somos hoje. Uma 
democracia jovem, é verdade, mas que já 
mostra sua resiliência e força. O caminho para 
preservar os direitos fundamentais, impedir o 
poder ilimitado e assegurar a estabilidade nós 
já sabemos. Vamos confiar na legitimidade dos 
nossos poderes, que atuam dentro de suas fun-
ções independentes e previstas na Constituição. 
Vamos conservar as relações harmônicas entre 
eles, priorizando o diálogo. Respeitemos os me-
canismos de contenção que são usados dentro 
das balizas constitucionais. Devemos, por fim, 
assegurar a higidez do processo eleitoral, com 
eleições periódicas, cujo resultado legítimo e 
confiável deve ser apurado pela Justiça Eleitoral 
por meio das urnas eletrônicas.

Reafirmo que a democracia não está em ris-
co, pois nós temos instituições sólidas que estão 
em busca do equilíbrio institucional através de 
um pacto republicano. A harmonia entre os po-
deres é essencial para que possamos preservar 
a democracia e o Estado de Direito, garantir as 
eleições gerais em outubro de 2022 e avançar 
em busca do país cada vez mais civilizado que 
queremos e merecemos.

márcio mol
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emPresário

À direita ou à esquerda
Nos dias atuais, nós brasileiros, estamos 

à deriva, não sabemos se vamos à direita ou 
à esquerda. A sorte é que seguimos. Isso faz 
com que o país prossiga. Em recente pesquisa, 
75% das empresas brasileiras acreditam em 
crescimento do faturamento em 2022. 

O que preocupa é a falta de norte da socie-
dade. Ao longo de décadas, nunca percebi um 
momento como o presente. Seja na política, na 
economia, nas igrejas, na educação, no judiciá-
rio, na sociedade como um todo. É curioso como 

as pessoas se expressam aleatoriamente sem 
conhecimento, sem responsabilidade. 

Vejamos o caso da exploração do minério 
na Serra do Curral. Deixo claro que não sou 
contra nem a favor. Apesar de ter lido a respeito, 
não tenho conhecimento técnico para opinar. 
O que sei é que somos um estado minerais 
e que nos falta, há décadas, uma legislação 
obrigando as empresas investirem X % do 
lucro na industrialização do minério. Isso sim 
é relevante.

A propósito, a nossa classe artística, os 
nossos intelectuais, só tem dado vexame nos 
últimos tempos. Agora, centenas e centenas, 
assinaram um manifesto contrários a explo-
ração na Serra, sendo que as nascentes serão 
preservadas, a beleza da Serra que circunda 
nossa cidade. Muitos dos que assinaram, 
provavelmente, nem BH conhecem. Ah, que 
saudade do Arnaldo Jabour, Drummond, da 
turma do Pasquim, do Dom Evaristo Arns, e 
Dom Helder Câmara.

dulce e Pimentel 
O trabalho de bastidores no âmbito do PT mineiro para o enca-

minhamento de uma aliança entre o ex-presidente lula e Kalil (PSD) 
teve envolvimento de muitas personalidades, mas os primeiros a 
entrarem em cena foram o ex-governador fernando Pimentel e o 
ex-ministro luiz soares dulce. 

Prefeito desenxabido
Recentemente, a Justiça Eleitoral de primeira instância cassou 

o mandato do prefeito de Sabará, Wander borges (PSB). A notícia 
não teve grande repercussão pelo fato de borges ter feito a opção 
de se isolar politicamente das lides estaduais. Ele já foi deputado 
estadual por alguns mandatos, secretário de Estado, mas, ao retor-
nar ao comando de seu município, fez essa opção de se tornar um 
político efetivamente insosso. 

Política em nova lima
“Se o estado de saúde permitir, vitor Penido (DEM) deverá 

ser candidato a prefeito de Nova Lima mais uma vez”. Esse foi o 
comentário ouvido por parte de alguns políticos, na porta da Café 
“Boca de Pito”, no edifício 5ª Avenida, na Savassi. Aliás, esse é o 
mesmo endereço onde acaba de ser instalado o megaescritório do 
governador romeu Zema (Novo).

Política em montes claros 
Em Montes Claros, no Café Galo, ponto de encontro no Centro 

da cidade, as insinuações indicam que o deputado federal marcelo 
de freitas (União Brasil) deverá ser um nome capaz de substituir o 
atual prefeito humberto souto (Cidadania). Mas, antes do pleito 
municipal, tem a própria reeleição do parlamentar na peleja deste 
ano. Vamos devagar, gente!  

Política estadual
A tendência, a partir de agora, é que o ex-presidente da As-

sembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Adalclever lopes, 
irá se afastar, paulatinamente, da coordenação de campanha do 
pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD). “Até 
agora, lopes é candidato a estadual e ele, por uma questão de 
tradição, espera ser bem votado, pois isso fará toda a diferença”, 
opinam amigos.

mudanças no governo
Deputados com acesso ao Palácio Tiradentes garantem que, na 

primeira semana de junho, o poderoso secretário de Governo, igor 
etto, deixará o posto para cuidar da coordenação de campanha de 
Zema (Novo). A conferir... 

Prestígio de vasconcelos
Nos meandros das campanhas políticas, o nome do marqueteiro 

Paulo vasconcelos voltou a circular com ênfase. Ele estaria próximo 
ao grupo político do atual governador Zema (Novo). Resta saber 
se ele também toparia coordenar o marketing do seu amigo Aécio 
neves (PSDB) em uma eventual candidatura ao Senado. 

cenário internacional 
“O isolamento econômico e as demais sanções contra a Rússia 

devido à guerra podem fazer o que todos temem: levar o presidente 
vladimir Putin a reforçar a aliança com China e detonar mais áreas 
letais, desta vez para além das fronteiras europeias”, avalia o pro-
fessor e cientista político ricardo sennes. Cruz credo, gente!

candidata carismática 
“Pode até ser que a candidatura à presidência da senadora 

simone tebet (MDB) não seja levada a efeito, mas ela, é de longe, 
a mais carismática figura do cenário político nacional”. Opinião do 
jornalista da crônica política de Brasília, gerson camarotti. Será, 
pessoal?

forças desarmadas
Ao analisar o noticiário político recente, o jornalista gerson ca-

marotti atacou: “A guerra foi lançada agora, o embate vai ser entre 
as Forças Armadas e as Forças Desarmadas. Que vença a melhor”.

Aécio neves está em evidência, enquanto
candidatura de carlos viana despenca

N o passado, o PSDB mineiro era 
avaliado como um dos mais in-
fluentes entre os demais dire-
tórios estaduais, ficando atrás 
apenas de São Paulo. Hoje, os 

tucanos daqui estão reduzidos a três depu-
tados federais: o presidente da sigla, Paulo 
Abi-Ackel, Aécio Neves e Eduardo Barbosa. 
Além deles, existem dois parlamentares 
estaduais, João Leite, considerado um dos 
fundadores do partido, e o recém-chegado 
Leonídio Bouças, que sempre foi um político 
forte em Uberlândia e no Triângulo. Segundo 
dados disponíveis, atualmente, estão filiados 
ao partido um total de 86 prefeitos e 733 
vereadores. 

Contudo, não são apenas esses números 
que têm embalado o ex-governador Aécio 
Neves a disputar um cargo majoritário. 
Pessoas próximas garantem que ele ficou 
entusiasmado com uma pesquisa que apon-
tou uma média de 20% de preferência de seu 
nome na disputa a uma cadeira ao Senado. 

Em Brasília, a família do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), meses atrás, chegou a 
avaliar como positiva uma possível investida 
do político mineiro na peleja ao Palácio 
Tiradentes. No momento, por uma questão 
de estratégia, os familiares do presidente já 
articulam claramente o nome do deputado 
Marcelo Álvaro Antônio (PL) para ser o can-
didato a Câmara Alta numa parceria com o 
governador Romeu Zema (Novo).   

Aliás, a imprensa mineira vem ofere-
cendo espaço a Aécio no que se refere à 
sucessão, especialmente focando na sua 
incursão ao governo estadual. Porém, não 
existe definição clara sobre o assunto. Nas 

próximas semanas, a discussão pode voltar 
à tona. Ainda assim, existem conversas 
de bastidores com relação a composição 
de aliança dos tucanos com Zema no seu 
projeto de reeleição. Por exemplo, não está 
descartada a chance da continuidade do 
atual vice-governador Paulo Brant, também 
do PSDB, na chapa como uma opção mais 
de consenso, caso voos mais altos por parte 
de Zema não ocorram.

Para além dessa realidade, cresce 
um movimento interno no PSDB para o 
lançamento do nome do ex-deputado e 
ex-secretário de Estado, Marcus Pestana, 
como candidato do partido ao posto de 
chefe do Executivo estadual. Com isso, ha-
veria um fortalecimento do projeto político 
de Aécio, não mais como pré-candidato 
a governador, mas sim perpassado pela 
chance de ele se tornar um parlamentar 
reeleito e votado em Minas. Isso o creden-
ciaria a patamares mais preponderantes, 
posto que em Brasília, fala-se muito em 
sua pretensão de voltar a ser presidente 
da Câmara Federal. 

Só para rememorar, Aécio é presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional e tem o apoio incondicional do 
Palácio do Planalto para sua continuidade. 

Entretanto, a semana foi intensa em 
relação ao nome do tucano e as suas alu-
sões rumo ao governo mineiro. Por outro 
lado, faltou costura política para viabilizar o 
senador Carlos Viana (PL) como candidato a 
governador. Pelos corredores da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), já se fala 
abertamente: “Viana errou ao abandonar 
o MDB e filiar-se ao partido de Bolsonaro. 
Agora, ele foi jogado às traças pelo próprio 
núcleo familiar do presidente, que o incen-
tivou a tomar essa decisão”.

Aécio está fortalecido na política mineira

marcos Pestana pode ser o nome
do Psdb ao governo estadual

viana teria perdido apoio do Planalto
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sua empresa está preparada para uma crise? Pcn ainda é incipiente

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

Estar preparado para uma crise é tão impor-
tante quanto focar no crescimento da em-
presa. Em um cenário onde acompanhamos 

diariamente uma série de casos de ataques ciber-
néticos, falhas de segurança e vazamento de dados, 
fica evidente que essas empresas ainda precisam 
evoluir não só na resolução de situações críticas, 
mas na construção de um Plano de Continuidade 
de Negócios (PCN).

A continuidade dos negócios e a recuperação 
de desastres estão totalmente ligadas e as empre-
sas que não se apressarem nesse processo, que 
exige cautela e antecedência, colocarão em risco 
a sua própria sobrevivência no mercado. 

Em minha experiência com o varejo, eu diria 
que 85% do setor não tem um PCN efetivo, apesar 
de estar entre os que mais sofreu com ataques 
cibernéticos no ano passado, com casos de grande 
repercussão, como o da Renner e da Americanas. 

Mais dados confirmam isso: estudo realizado 
pela KPMG, ao avaliar e classificar o nível de 
maturidade do PCN de 17 setores, constatou que 
o segmento de varejo está ainda no estágio 2 
de maturidade (são três níveis), onde o plano de 
continuidade de negócios existente não identifica 
nem direciona todos os eventos que podem afetar 
a continuidade das operações. Nesse caso, existe 
um processo de gerenciamento de crises, mas ainda 
não estruturado com todas as respostas e nem atu-
alizado regularmente, o que limita as estratégias de 
recuperação para eventos adversos e disruptivos. 

Ainda segundo a pesquisa, 73% das empresas 
brasileiras não contam com um nível adequado de 
maturidade com relação aos planos de continuida-
de de negócios. Ainda é preciso conscientização, 
o que faz parte do amadurecimento corporativo, 
embora exista a preocupação constante dos exe-

cutivos, principalmente com ataques cibernéticos 
que comprometam a operação. 

Os investimentos têm sido direcionados para a 
aquisição de um ERP (sistema integrado de gestão) 
grande de mercado, digitalização, e-commerce, 
dados de CRM e outras frentes, mas esquecem de 
projetar a continuidade do próprio negócio. E se tudo 
que foi investido na empresa não puder ser utilizado 
por conta de uma interrupção? Esse é o valor do PCN. 

Um bom PCN compreende a junção de habili-
dades focadas em resiliência operacional e estraté-
gias de trabalho, sempre pensando em um cenário 
de interrupção no serviço normal do negócio e 
envolvendo Processos, Pessoas e Tecnologias. O 
plano funcional inclui a Continuidade Operacional 
e uma Análise de Impacto aos Negócios sobre as 
atividades e funções da empresa, além de um 
plano de continuidade de serviços de TI - ou DRP - 
Disaster Recovery Planning. Inclusive, é importante 
definir todos os fatores que implicam o negócio, os 
stakeholders e as atividades críticas. 

Ainda tomando o varejo como exemplo são 
vários os pontos críticos de negócios, sendo os de 
maior atenção o controle de estoque, controle de 
perdas, logística de entrega e, ainda, o desafio da 
omnicanalidade. Todos os pontos dependem de 
tecnologia e contingência. No âmbito da gover-
nança, compliance e segurança/proteção de dados, 
as ocorrências de maior incidência em empresas 
varejistas que não têm PCN, em especial do setor 
supermercadista e de farmácias, são:

 
1 - Casos de ataques cibernéticos;
2 - Falta de planejamento e organização tec-

nológica sobre a ótica de segurança;
3 - Procedimentos falhos de recuperação e 

segurança;

4 - Vazamento de dados pessoais;
5 - Processos e multas de entidades ou auto-

ridades;
6 - Perda de imagem e reputação no mercado;
7 - Impacto negativo no resultado. 

O impacto é sempre desastroso, pois o varejo 
depende da relação com o cliente, que precisa 
se sentir seguro, e da sua reputação, já que a 
concorrência dita as regras desse mercado.  Indis-
cutivelmente, o varejo sempre será atraente para 
ataques cibernéticos devido à complexidade dos 
seus ambientes e distribuição em vários pontos de 
vendas conectados, que aumentam ainda mais 
a exposição dos dados. Os setores do varejo com 
grande força digital são mais vulneráveis pelo gran-
de volume de informações que trafegam online, o 
que dificulta a gestão e é um prato cheio para os 
ataques de ransomware. 

Embora seja possível prever o impacto de 
ameaças identificadas, isso não é suficiente para 
determinar estratégias de continuidade de negó-
cios capazes de responder a incidentes disruptivos 
identificados e inesperados. Os requisitos definidos 
somente por ameaças identificadas podem não 
ser abrangentes, em um cenário que exige respos-
tas rápidas e recuperação efetiva em um incidente. 

Portanto, o PCN deve envolver todas as áre-
as, sendo que no decorrer do trabalho existe um 
foco maior nas áreas responsáveis pelo fluxo de 
80% do faturamento. Contudo, durante todo o 
processo deve-se assegurar que todas as áreas 
façam parte ou estejam cientes do PCN. Vale 
lembrar que, depois que a empresa faz um plano 
de continuidade de negócios, deve ser auditada 
semestralmente para dar segurança e celeridade 
ao processo.

setor de flores deve
crescer 12% em 2022

nat macedo

Dados do Instituto Brasileiro de Flo-
ricultura (Ibraflor) apontam que, 
no ano passado, o crescimento 
médio do setor foi de 15%. A análise 

considera as variações por segmento (flores 
de corte, em vaso, plantas verdes e suas 
inúmeras variedades, além de produtos para 
paisagismo). Para este ano, a expectativa é 
avançar 12% sobre 2021. Contudo, segundo 
a entidade, tudo isso dependerá da situação 
econômica do país.

O diretor do Ibraflor, Renato Optiz, explica 
que o mercado de flores cresceu em 2021, 
principalmente devido à mudança de hábitos 
dos consumidores durante a pandemia. “As 
pessoas ficaram mais tempo em casa e aca-
baram comprando mais plantas para deixar 
os seus ambientes, tanto interno quanto ex-
terno - como jardins e terraços -, mais verdes 
e floridos”.

Apesar do desenvolvimento, a crise 
sanitária impactou o segmento que ainda 
sente esses reflexos. “Nos 2 anos pandêmi-
cos, diante da ausência de casamentos e 
de outros eventos, a produção de flores de 
cortes caiu drasticamente porque não havia 
mercado. Agora, com a retomada, existe um 
desequilíbrio grande, pois a demanda está 
maior do que a oferta. Até que essa situação 
se normalize, acontecerão alguns transtornos 
para o setor de uma forma geral”.

Ele acrescenta que houve aumento nos 
custos de produção, devido à falta de vários 
insumos - alguns deles atrelados ao petróleo 
do petróleo, como embalagens e vasos -, além 
da elevação dos preços dos fertilizantes, reflexo 
da guerra entre Rússia e Ucrânia. “A cotação do 
dólar alta também interfere na importação de 
mudas e bulbos, fora a despesa com energia 
elétrica. De uma forma geral, o valor de pro-
dução aumentou para o produtor”.

expectativas

Mesmo com as dificuldades enfrentadas 
pelo setor hoje, Optiz mantém boas expecta-
tivas, principalmente no segundo semestre. “O 
mercado se aperfeiçoou, melhorou a questão 
logística e a qualidade das plantas. Todos os 
elos da cadeia se profissionalizaram, inves-
tiram e, com isso, as flores estão chegando 
mais rápido até o varejo, contribuindo para a 
redução das perdas”.

Ele conta que muitos segmentos têm movi-
mentado o mercado. “Não apenas a retomada 
das festas, casamentos e de outros eventos, 
onde as flores de corte são, geralmente, mais 
utilizadas. As datas comemorativas também 
são importantes para o ramo. Além disso, 
o consumidor final tem tido mais acesso a 
uma maior opção de flores e plantas, seja 
pela internet ou nos pontos de venda, como 
supermercados e gardens centers, o que facilita 
as vendas”.

O dono de uma floricultura em BH, Maurício 
Lima, abriu seu negócio durante a pandemia. 
“O isolamento me trouxe uma nova opção de 
renda. As datas que mais impactam positiva-
mente são o Dia das Mães e o Natal. Para este 
ano, pretendemos crescer mais. Inauguramos 
um quiosque em um shopping da capital e, no 
segundo semestre, abriremos outro”.

O também proprietário da floricultura, 
Iago Tameirão, diz que hoje vive uma grande 
instabilidade. “A crise sanitária ainda traz in-
certezas e tudo faz com que a gente fique com 
o pé atrás. Estamos tendo a oportunidade de 
trabalhar melhor, trazer o público de volta, mas 
existe uma insegurança”.

Para ele, o atual cenário não permite que 
o empresário tenha tranquilidade. “A qualquer 
momento pode acontecer alguma coisa no 
Brasil e impactar nossos negócios. Porém, 
estamos com a expectativa de trabalhar to-
mando todo o cuidado com nossos clientes e 
com a segurança de todos”, conclui.

Avanço foi de 15% no ano passado
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falta de medicamentos
Recentemente, a imprensa noticiou e denunciou sobre a falta de 

medicamentos nas farmácias de todo o país. Os especialistas sugerem 
que um dos possíveis motivos para esse desabastecimento é o fato de 
que, há 30 anos, a indústria farmacêutica vem sendo desmontada no 
Brasil. Ao que tudo indica, isso tem a ver com a pressão dos maiores 
laboratórios farmacêuticos internacionais. Santo Deus, gente. 

Queda do ministro 
Comenta-se nos bastidores do Congresso Nacional que o minis-

tro de Estado de Minas e Energia, bento Albuquerque, foi demitido 
porque não estava apoiando abertamente as teses políticas do 
presidente Jair bolsonaro (PL). Então, essa história de que a sua 
pasta não estava ajudando a controlar os preços dos combustíveis 
foi apenas um pano de fundo. 

guedes, o sumido
“Inflação elevada, descontrole da economia, alto preço dos 

combustíveis, reformas econômicas emperradas. Esses aí são os 
motivos centrais que levaram o ministro da Economia, Paulo guedes, 
ao completo sumiço das cenas nacionais”. Opinião dos fofoqueiros 
na Esplanada dos Ministérios.  

liberdade de imprensa 
Para o historiador marco Antonio villa, atualmente, os membros 

dos poderes no mundo e no Brasil, não são diferentes e destilam 
ódio e aversão contra a liberdade de imprensa. “O objetivo de tudo 
é camuflar os interesses escusos, abrindo sempre o caminho límpido 
da impunidade”, diz o professor.  

Petrobras, o alvo
Dos Estados Unidos, onde reside temporariamente, a jornalista 

Patrícia campos mello, em opinião, por meio da TV Cultura, disse: 
“Até agosto, vão ocorrer mais mudanças na direção da Petrobras, um 
jogo de cena do Palácio do Planalto para transparecer como um sinal 
de preocupação por conta dos aumentos nos preços dos combustíveis. 
Apenas encenação”, pontifica a comunicadora.  

economia x Política
Analisando o cenário político brasileiro, o jornalista carlos 

Alberto sardenberg sentenciou: “No momento, o maior adversário 
político do presidente bolsonaro (PL) não é o ex-presidente lula 
(PT). Seu algoz, por enquanto, tem sido o noticiário relacionado aos 
problemas atinentes à economia nacional. Eu hein?!

lei controversa 
Analistas constatam que a nova legislação, chamada de Lei 

de Combate à Improbidade Administrativa, tem tantas falhas que 
vai facilitar a vida dos malandros de gravata. Assim, deveria ser 
denominada de Lei do Descalabro. Esse é o pensamento de muitos 
jornalistas e outros formadores de opinião que analisaram o texto. 
Enquanto isso, a impunidade contra os corruptos vai se firmando.

doria x Aécio 
O ódio do ex-governador de São Paulo, João doria (PSDB), 

contra seu parceiro de partido, o deputado mineiro Aécio neves é 
tão grande que não deve cessar nas próximas décadas. “Ele está 
a serviço do Palácio do Planalto e, por isso, procura me destruir a 
todo custo. Mas, Aecinho pode esperar, pois vai ter troco”, garante 
o ex-dirigente paulistano. Salve-se quem puder!
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26% dos pequenos negócios mineiros
estão com empréstimo em atraso

Durante a pandemia da 
COVID-19, muitos donos 
de pequenos negócios 
em Minas Gerais preci-

saram recorrer a algum tipo de 
crédito bancário para garantir o 
funcionamento da empresa. De 
acordo com um levantamento 
realizado pelo Sebrae e Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 45% 
solicitaram empréstimo bancário 
e mais da metade (59%) tiveram 
o recurso aprovado. Em relação 
a situação dessas dívidas, 34% 
disseram estar em dia com o paga-
mento, mas 26% estão em atraso.

No caso de 38% dos entre-
vistados, o débito corresponde a 
menos de 30% dos custos mensais 
da empresa. Para outros 36%, o 
comprometimento chega entre 
30% e 50% das despesas. “Pelo 
menos 65% dos pequenos negó-
cios mineiros que participaram do 
estudo ainda registram queda no 
faturamento. Esse aperto torna 
ainda mais relevante a necessi-
dade de uma boa organização 
financeira para equilibrar as con-
tas”, alerta Bárbara Alves, analista 
do Sebrae Minas.

A pesquisa também revelou 
que 39% tiveram o recurso ne-
gado e 3% ainda estão aguar-
dando resposta das instituições. 

Segundo Bárbara, mesmo com 
a ampliação do acesso a crédito, 
os donos de pequenos negócios 
ainda encontram muita dificulda-
de para tomar empréstimos. “É 
importante o desenvolvimento de 
políticas públicas que facilitem o 
uso de garantias, como é o caso 
do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe)”, 
explica.

Giselle de Freitas é proprietária 
de uma pizzaria e conta que o 
estabelecimento, com quase 30 
anos de tradição, já viveu tempos 
difíceis durante os momentos 
mais críticos da crise sanitária. 
“Tudo teve que fechar as portas 

e o atendimento ficou apenas 
no delivery. Para cortar custos, 
usei o programa do governo que 
permitiu a suspensão do contrato 
de trabalho de funcionários. Nossa 
média de faturamento caiu mais 
da metade na época. Até hoje 
não conseguimos recuperar os 
lucros, mas estamos quase perto 
de alcançar”.

Ela diz que quase fechou a pi-
zzaria, mas recorreu a um emprés-
timo pelo Pronampe e conseguiu 
R$ 200 mil. “Foi um dinheiro que 
veio na hora certa para compra de 
matérias-primas, pagamento de 
contas, fornecedores e salário dos 
funcionários. As parcelas somam 
pouco mais de R$ 5 mil mensais. 
O maior problema são os juros 
que são atrelados à Selic. Quando 
solicitei a quantia, eles estavam 
em 2,75%, agora ultrapassam 

socorro às micro e pequenas empresas

As micro e pequenas empresas (MPEs) são responsáveis por 55% dos empregos, 99% dos negó-
cios e 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Durante a pandemia da COVID-19 foi criado o 
Pronampe, um dos programas mais importantes para garantir a sobrevivência das MPEs. Desde seu 
início, já emprestou um total de R$ 62 bilhões. Em 2020, foram R$ 37,4 bilhões, em cerca de 520 mil 
operações. No ano seguinte, o valor concedido caiu aproximadamente 33%, para R$ 25 bilhões, em 
325 mil contratos.

Para o economista Fernando Almeida, o Pronampe é uma iniciativa válida de socorro aos pequenos 
negócios. “No entanto, o Banco Central (BC) vem promovendo sucessivos reajustes na Selic, que voltou 
a ter dois dígitos após 4 anos e meio. E o programa é atrelado a essa taxa de juros, que à época dos 
primeiros empréstimos, em 2020, estava em 2,25% ao ano. Um dos efeitos do avanço do custo do 
crédito é o aumento da inadimplência no Pronampe”.

Ele esclarece que o BC eleva a Selic na expectativa de conter a inflação. “Uma das alternativas 
para aliviar essa alta seria a ampliação dos prazos de pagamento. No Pronampe, o empresário pode 
solicitar o prolongamento por mais 12 meses para parcelas vencidas e vincendas”, finaliza.

maior parte dos entrevistados afirmaram que a dívida com
empréstimos corresponde a até 30% dos custos mensais da empresa
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estreitamento das relações comerciais com os euA
gera oportunidades de negócios para empresas mineiras
Evento na Fecomércio MG apresenta benefícios e oferece orientações a empresários que desejam expandir seus negócios para o país com a maior economia do mundo

Investir ou expandir os negó-
cios para os Estados Unidos 
é o objetivo de muitos em-

presários de Minas Gerais. Dados 
recentes sobre a balança comer-
cial mostram que, o que antes 
parecia um sonho distante, tem se 
tornado uma possibilidade cada 
vez mais plausível. Segundo uma 
pesquisa da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sedese-MG), houve, em 2021, 
um aumento de 38,2% das expor-

tações mineiras para o país em 
relação a 2020, movimentando 
um total de US$2,5 bilhões.

Por ser considerado o maior e 
mais importante mercado mun-
dial, pode ser uma oportunidade 
ímpar para os executivos mineiros 
desenvolverem seus negócios. Com 
o objetivo de incentivar e orientar 
os que desejam fazer esse movi-
mento, a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo de 
Minas Gerais (Fecomércio MG) re-

aliza, em parceria, com a Brazilian-
-American Chamber of Commerce of 
Florida, o roadshow “Como Ingres-
sar no Mercado Norte-americano”.

Trata-se de uma série de pales-
tras que devem abordar questões, 
como as principais portas de 
entrada, as soluções financeiras, 
os aspectos legais imigratórios 
e corporativos, bem como o pla-
nejamento tributário que essa 
mudança exige. O intuito é ofere-
cer aos empresários do comércio 
uma visão panorâmica, resumida 
e prática sobre o assunto.

“Nosso objetivo é apresentar 
aos empresários os benefícios de 
se inserir no mercado norte-ameri-
cano, ajudá-los a identificar as me-
lhores oportunidades e estratégias, 
além de orientá-los em relação aos 
aspectos práticos. O evento é uma 
forma de fomentar o ambiente de 
negócios no estado e aprimorar as 
relações diplomáticas com esse que, 

além de ser a maior economia do 
mundo, é um parceiro comercial 
relevante para Minas Gerais e para 
o Brasil”, afirma o coordenador co-
mercial da Fecomércio MG, Amâncio 
Marcos Costa de Castro.

A programação do evento, 
que será gratuito, contará com 
palestras de Carlos Mariaca, sócio 
diretor do Center Group & Membro 
do Conselho da BACCF; Michel de 
Amorim, sócio da Drummond 
Advisors; Marina Elliot, Real Estate 
Advisor da Compass Real Estate; e 
Guilherme Caram, gerente de re-
lacionamento da Piquet Law Firm 
& Presidente da BACCF. 

As palestras serão realiza-
das na quarta-feira, dia 25 de 
maio, das 8h às 12h, na sede da 
Fecomércio MG (Rua Curitiba, 
561, Centro - Belo Horizonte - 
MG). As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser feitas 
pelo Sympla.
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“nosso objetivo é apresentar aos
empresários os benefícios de se

inserir no mercado norte-americano,
ajudá-los a identificar as melhores

oportunidades e estratégias,
além de orientá-los em relação

aos aspectos práticos”

os 12%. Teve mês que precisei 
me virar para quitar o débito. 
Se continuar assim, vai chegar 
uma hora que ficará complicado 
honrar os compromissos”, relata.

Paulo Aguiar é dono de um bar 
e também sente que o faturamen-
to da empresa não é o mesmo pré-
-pandemia. “Antes chegava aos R$ 
160 mil mensais, agora, não tem 
passado dos R$ 100 mil. Em 2021, 
passei por um grave período de 

crise e quase encerrei o negócio. 
Tinha contas a pagar, mas não 
entrava dinheiro em caixa sufi-
ciente. Consegui um empréstimo 
de R$ 200 mil para pagamento 
da folha salarial dos 8 funcio-
nários, assim como despesas de 
aluguel, energia, entre outros”.

Ele afirma que desde que 
as restrições de circulação fo-
ram encerradas, a situação foi 
melhorando devagar. “Ainda 
não recuperamos totalmente os 
lucros. Hoje em dia, pelo menos 
30% do orçamento do bar está 
comprometido com as parcelas 
do empréstimo. O valor mensal 
aumentou muito por conta da ele-
vação da Selic. Estou ficando pra-
ticamente sem dinheiro em caixa, 
porém, ainda estou conseguindo 
pagar e manter o funcionamen-
to do estabelecimento”, conta.

“Pelo menos
65% dos pequenos
negócios mineiros
que participaram
do estudo ainda

registraram queda
no faturamento”
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AfunilAmento eleitorAl – Vivemos um afunilamento eleitoral no 
Brasil, quando os candidatos se reposicionam e desistem diante das 
circunstâncias das chamadas prévias que os colocam em posições 
humilhantes. Me lembrei de Aquiles Diniz, empresário e político por 
vocação. Ele chegou a ser deputado federal pelo PTB na década de 
1960, depois filiou-se ao MDB e durante anos foi colaborador das 
campanhas emedebistas em Minas. Com a redemocratização e a volta 
dos partidos políticos, organizou o PTB no estado, liderados nacio-
nalmente por Ivete Vargas. Naquela época, houve uma briga entre 
Ivete e Brizola e a sobrinha neta de Getúlio levou a melhor, auxiliada 
pelo então todo poderoso ministro Golbery do Couto e Silva. Diniz 
usou seu escritório para o PTB e tinha uma secretária que ele pagava 
com recurso próprio. Apoiou Tancredo para o governo de Minas e, 
no entanto, quando o partido foi lembrado para ocupar um cargo, 
o escolhido foi José Hugo Castelo Branco, que veio do Rio, especial-
mente para que o PTB não tivesse candidato em Minas. No governo 
Hélio Garcia, o partido deu legenda ao então vice-governador, Arlindo 
Porto, que se candidatou ao Senado e, no momento de registrar a 
chapa, esqueceram-se do suplente. Como estavam na última hora, 
Arlindo resolveu colocar Regina (PTB), secretária de Diniz, para ser a 
suplente. O resultado foi que Arlindo ganhou as eleições e foi chamado 
para exercer o cargo de ministro da Agricultura, mas quem assumiu 
a senadoria em seu lugar foi Regina.

lembrAdo e AgrAdecido - O deputado federal Aécio Neves (PSDB) 
teve uma aprovação de 20% na pesquisa da Paraná e ficou lisonjeado 
com a menção do seu nome para concorrer ao Senado por Minas. Aécio 
foi senador por 8 anos e, depois que perdeu a eleição para presidente 
da República, voltou à Câmara Federal e politicamente ficou em difi-
culdades devido aos escândalos em que se envolveu. Ele agradeceu 
a lembrança e disse que continuará candidato a deputado federal.

terceiro cAsAmento - Lula (PT) se casou com Rosângela Silva na 
noite do dia 18 de maio. O local da festa foi guardado a sete chaves e 
só foi liberado aos convidados horas antes da cerimônia. Muita gente 
disputou um convite a tapa. Janja, como é conhecida, tem bastante 
influência na agenda do pré-candidato à Presidência da República e 
tudo passa primeiro pela sua aprovação.

Aos poucos, o prefeito Fuad Noman (PSD) vai colocando a casa 
em ordem. Conseguiu um acordo com os empresários de ônibus, 
coisa que Alexandre Kalil (PSD) não fez por ter um péssimo relacio-
namento com a Câmara de Vereadores.

todos os candidatos estão de olho nos milhões do fundo parti-
dário. Atualmente, algumas siglas não querem nem ter candidato 
a presidente.

o clube do choro de bh, comemorando seus 16 anos de exis-
tência, promoverá uma feijoada entre seus associados. O evento 
acontecerá no dia 12 de junho nas dependências do Mercado Central. 
Os sócios serão convidados do clube e os não sócios pagarão entrada 
de R$ 120 por pessoa. Três shows estão previstos para a celebração 
e a feijoada será preparada por Jorge Americano.

fizemos as contas outro dia e chegamos à conclusão que temos 
apenas duas bandas de música civis em Belo Horizonte. A Carlos Go-
mes, que tocou na inauguração da cidade, e a Filarmônica do Horto. 
Todas as outras encerraram suas atividades por falta de músicos.

empresário fabiano lopes ferreira, vice-prefeita de itapecerica Joyce rios, e o prefeito
Wirley reis (têko) durante o lançamento do festival de gastronomia de itapecerica
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Peter eriksson toma posse como
cônsul do canadá em minas gerais

O Parque do Palácio sediou 
no dia 18 de maio, a cerimônia 
de posse de Peter Eriksson como 
Cônsul Honorário do Canadá em 
Minas Gerais. O concorrido evento 
contou com a presença de autori-
dades e cônsules que residem na 
capital. 

Na foto, da esquerda para 
a direita, o novo Cônsul, com a 
Embaixadora do Canadá, Jennifer 
May, e o Cônsul Geral do Canadá 
no Rio de Janeiro, David Verbiwski, 
e o presidente da CDL/BH, Marcelo 
de Souza e Silva.

A CDL/BH é uma das grandes 
entusiastas da internacionalização 
da capital mineira. Em parceria 
com o Corpo Consular de Minas 
Gerais, é a idealizadora do futuro 
coworking do Parque do Palácio. 

O espaço ficará no segundo 
andar da casa e servirá como 
ponto de reuniões e encontros 
para que os cônsules possam es-

tabelecer conexões com a cidade, 
projetar parcerias, experiências 
e fazer de Belo Horizonte uma 
cidade parceira.

domingo, 22 de maio
Ex-governador Newton Cardoso
Maria da Conceição Loyola
Emerson Santos Campos

segunda-feira, 23
Lucio Vaz de Melo 
Dimas Fabiano 
Marcos Coimbra Valério 

terça-feira, 24
Cristiane Martins da Silva 
Luiz Lobo
Deputado Mauro Lopes 

Quarta-feira, 25
Desembargador Lúcio Urbano Martins 
Eder Aleixo – ex-jogador
Adelmo Carneiro Leão 

Quinta-feira, 26
Marcos Flávio Las Casas 
Cristiano Félix dos Santos - Assembleia

sexta-feira, 27
Denise Maria Ferraz
Flávio Diniz 
Rui Gonçalves de Andrade 

sábado, 28 
Jorge Cadar 
João Sales - ex-prefeito de Bonfim 
Ex-ministro Paulo Paiva 
Padre João Emídio

escola do sebrae lança novos cursos
Pós-graduação e técnico em Administração são novas capacitações oferecidas

pela instituição que é referência nacional em educação empreendedora

• Ensino Médio e Curso Técnico em Administração
• Curso Técnico em Administração Noturno
• Pós-Graduação em Empreendedorismo de Alto Impacto e Inovação
• Pós-Graduação em Educação Empreendedora 5.0

Conheça nossos cursos presenciais: 

A Escola do Sebrae está de cara nova. E é para você!
Essa evolução só faz sentido quando é compartilhada. Há mais de 25 anos, sabemos disso. 
Hoje, somos mais que uma Escola de Educação Empreendedora. Formamos empreendedores, 
educadores, gente que transforma a própria vida e o mundo. 

NOVO

NOVO

NOVO

 DO MERCADO. 

UMA ESCOLA PRA QUEM 
ACOMPANHA AS TENDÊNCIAS
UMA ESCOLA PRA QUEM 
ACOMPANHA AS TENDÊNCIAS

A Escola do Sebrae, instituição reconhecida como 
referência em educação empreendedora para jovens, 
acaba de lançar novos cursos: pós-graduação e técnico 
em Administração noturno. Os cursos são destinados 
a empresários, líderes, estudantes, educadores e 
gestores que queiram desenvolver comportamentos 
empreendedores, melhorar competências e habili-
dades de gestão, ou empreender em novos negócios 
ou na carreira. As inscrições podem ser feitas pelo site 
escoladosebrae.com.br.

A Escola do Sebrae está presente no mercado há 
mais de 25 anos, ofertando o Ensino Médio em con-
comitância com o curso técnico em Administração (03 
anos) e o curso técnico em Administração gratuito (01 
ano) para jovens da rede pública. Neste ano, a escola 
lança uma nova marca e entra para o mercado do 
Ensino Superior, em parceria com a Faculdade Sebrae 
de São Paulo, com dois cursos de pós-graduação: Edu-
cação Empreendedora 5.0 e Empreendedorismo de 
Alto Impacto e Inovação. Além disso, passar a ofertar 
também o curso técnico em Administração noturno, 
destinado a estudantes que concluíram ou estejam 
cursando o 3º ano do Ensino Médio. 

A gerente da unidade de Educação e Empreende-
dorismo do Sebrae Minas, Fabiana Pinho, ressalta a 
expertise do Sebrae no ensino da educação empre-
endedora. 

“O Sebrae já capacitou milhares de estudantes 
e educadores por meio do programa de Educação 

Empreendedora, estimulando o ensino do empreen-
dedorismo nos currículos escolares. Além disso, temos 
a marca consolidada da Escola do Sebrae, a única em 
Minas Gerais a ofertar o Ensino Médio junto ao técnico 
em Administração, promovendo a formação de mais 
de 12 mil jovens empreendedores”. Ela destaca ainda 
que o grande diferencial dos novos cursos é estimular o 
desenvolvimento de competências e comportamentos 
empreendedores, essenciais para empreender em 
qualquer âmbito da vida. “Hoje o mercado busca 
profissionais com iniciativa, proatividade, com habili-
dades de liderança e capazes de inovar. Nossos cursos 
visam estimular esse novo mindset, preparando o 
profissional para empreender em um novo negócio, 
na sua carreira, dentro da sua escola ou organização, 
criando novos projetos e oportunidades”, destaca. 

novos cursos

O curso de pós-graduação em Educação Em-
preendedora é destinado a educadores e gestores 
educacionais que buscam expandir conhecimentos, 
desenvolver habilidades do futuro e se atualizar com 
as melhores práticas da educação empreendedora e 
gestão educacional. Podem se inscrever educadores 
com graduação de qualquer área do conhecimen-
to, que atuem em escolas públicas ou privadas. A 
proposta do curso é estimular um novo mindset 
sobre o uso das tecnologias e o ensino da educação 
empreendedora, visando transformar o processo 
de ensino-aprendizagem e a experiência do aluno. 

Já o curso de pós-graduação em Empreendedoris-
mo de Alto Impacto e Inovação é direcionado a empre-
sários e empreendedores, que queiram desenvolver 
comportamentos empreendedores, criar negócios 
de alto impacto ou impulsionar os resultados de suas 
empresas. Podem se inscrever pessoas graduadas em 
qualquer área do conhecimento, que estejam à frente 
de um negócio, atuem como intraempreendedores em 
organizações ou queiram potencializar a carreira ou 
diversificar sua área de atuação.  

Por fim, o curso técnico em Administração noturno 
é destinado a pessoas que concluíram ou estejam 
cursando o 3º ano do Ensino Médio, com idade mí-
nima de 15 anos. O objetivo do curso é promover a 
formação em gestão e estimular comportamentos 
empreendedores, preparando o estudante para em-
preender em seus projetos e se inserir no mercado 
de trabalho. O técnico em Administração pode atuar 
em organizações públicas ou privadas, como empre-
endedor do próprio negócio ou como autônomo em 
diversas oportunidades.

As inscrições para os cursos podem ser feitas 
pelo site escoladosebrae.com.br ou pelo telefone 
(31)3379-9526.
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https://escoladosebrae.com.br/
http://www.escoladosebrae.com.br
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dia nacional do combate ao glaucoma
alerta sobre riscos dessa doença silenciosa

Comemoração anual tem como principal objetivo trazer conscientização da importância do diagnóstico precoce

Em 26 de maio é comemo-
rado o Dia Nacional de 
Combate ao Glaucoma, 
criado para conscientizar 

e alertar acerca dessa doença. 
Com a finalidade de não levar 
o paciente à cegueira total, são 
realizadas campanhas para mos-
trar a necessidade do diagnóstico 
precoce e de um tratamento 
adequado. 

Uma pesquisa realizada pela 
Evidências - Kantar Health, que 
abordou o glaucoma no Brasil 
e  a qualidade de vida de quem 

gulo aberto, que ocorre quando os 
canais de drenagem dos olhos vão 
sendo gradualmente obstruídos 
por partículas minúsculas ao longo 
de anos, e o fechado, no qual esses 
ductos ficam bloqueados porque 
o ângulo entre a íris e a córnea é 
muito estreito. Alguns também po-
dem ser ocasionados após cirurgia, 
como de retina e catarata”. 

Ainda segundo o oftalmolo-
gista, o exame de gonioscopia 
consegue avaliar a abertura da 
área de drenagem do olho, o que 
permite descobrir se o glaucoma 
é de ângulo aberto ou fechado. 
“O primeiro evolui sem provocar 
sinais nas fases iniciais da doença. 
É o tipo mais comum no país e a 
sintomatologia só acontece nas 
etapas tardias quando o paciente 
começa a ter dificuldade visual. Já 
no segundo acontece um fecha-
mento, às vezes de forma aguda, 
onde geralmente há a presença 
de indícios, como vermelhidão, 
embaçamento visual e dores fortes 
que podem fazer com que a pessoa 
chegue a vomitar. Esse tipo é mais 
comum em mulheres, pacientes 
com hipermetropia alta e asiáticos 
que possuem olhos menores”.

Para Gustavo, o indicado é ter o 
diagnóstico precoce. “Entre 40 e 50 
anos, a taxa de prevalência do glau-
coma varia de 2% a 5%, enquanto 
que acima de 80 anos, esse percen-
tual chega de 8% a 10%. Também 
é mais comum em pessoas negras 
e portadores de alta miopia”. 

Ele reforça que a doença não 
tem cura e o principal objetivo 
é reduzir a pressão intraocular. 
“Existem colírios que fazem esse 
tratamento, há também a opção 
de utilizar laser e diversos tipos de 
cirurgias intraoculares”.

O aposentado Pedro Simões, 
que é portador de glaucoma, diz 
que percebeu a doença em uma 
fase já tardia. “Eu só pensei em 
procurar um oftalmologista na 
hora que comecei a sentir descon-
forto e embaçamento. Quando a 
patologia foi descoberta, minha 
visão já estava comprometida 
em algumas partes. O médico 
disse que o tratamento iria frear 
o avanço, mas que as células já 
mortas não voltariam e que as 
não totalmente prejudicadas po-
deriam ser recuperadas”.

Após realizar um procedimen-
to cirúrgico, Simões segue com o 
tratamento. “Depois da cirurgia, 
o líquido do olho passou a fluir 
melhor e sinto minha visão um 
pouco mais nítida do que antes, 
além disso, faço consultas no of-
talmologista regularmente”.   

Gustavo conclui dizendo que 
é importante orientar a popula-
ção que o glaucoma primário de 
ângulo aberto é assintomático 
e a melhor maneira de prevenir 
é conhecer os fatores de risco. 
“Todos os pacientes acima de 40 
anos precisam ir em consultas 
oftalmológicas para avaliar a 
pressão ocular e fazer exames de 
fundo de olho e, se necessário, 
o médico deve aprofundar na 
investigação para tentar detectar 
de forma mais precoce possível”.

“o glaucoma afeta a
transmissão do olho

com o cérebro, levando
potencialmente à

cegueira se não tratado
em tempo hábil”

condição pode provocar limitações para tarefas diárias

igor dias
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tem a doença, comparou dados 
de 242 pacientes com outros que 
não possuíam essa condição. E os 
resultados destacaram que 36% 
dos portadores apresentaram per-
da de produtividade no trabalho e 
33% limitações para a realização 
de tarefas diárias. 

Além disso, eles também ti-
veram piora na qualidade de 
vida, no aspecto físico e mental 
e necessitaram de maior uso de 
serviços médicos do que os par-
ticipantes sem glaucoma. Ainda 
de acordo com o estudo, essa é a 
segunda maior causa de cegueira 
no mundo, perdendo apenas para 
a catarata. 

O oftalmologista Gustavo Mu-
radas explica que a patologia afeta 
o nervo óptico, estrutura interna do 
olho que faz parte da retina e leva as 
informações captadas até o cérebro. 
“O glaucoma atinge a transmissão 
desse órgão com o cérebro, levando 
potencialmente à cegueira se não 
tratado em tempo hábil”. 

Ele acrescenta que as causas 
são diferentes e dependem do tipo 
da doença. “O glaucoma uveítico é 
provocado por patologias inflamató-
rias. Já o traumático há um aumento 
da pressão intraocular e o trauma 
pode ser desde um soco, batida, 
bem como por ferimentos cortantes 
ou penetrantes. Tem ainda o de ân-
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ALIMENTE 
ESSA IDEIA. 

O Mesa Brasil Sesc atua 
combatendo a fome e o 
desperdício de alimentos, 
levando comida a quem 
mais precisa. 

SEJA UM PARCEIRO OU 
DOADOR DO MAIOR  
BANCO DE ALIMENTOS 
DA AMÉRICA LATINA! 

PESSOAS FÍSICAS: doação em dinheiro para a compra 
de alimentos ou itens de higiene e limpeza.  

EMPRESAS: doação de alimentos sem valor comercial, 
mas com valor nutritivo e próprios para o consumo, 
alimentos com data de vencimento próximo ou com 
produção excedente. Também é possível doar serviços 
de transporte, logística, materiais gráficos, embalagens e 
impressão de materiais didáticos.  

PROFISSIONAIS: ações educativas, oficinas e palestras. 

Entre em contato e faça 
parte da nossa rede do bem: 

(31) 3888-3037 
mesabrasil@sescmg.com.br

Terminou no último dia 14 de 
maio, o Curso de Formação de 
Síndicos, promovido pelo Sindicato 
dos Condomínios Comerciais, Resi-
denciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG). Nesse segundo dia 
de aulas, os temas tratados foram 
Assembleias presenciais, virtuais, 
híbridas e em sessão permanente/
quoruns; responsabilidade civil e 
criminal do síndico; impacto da 
pandemia nos condomínios; lo-
cação por aplicativos e similares; 
aspectos jurídicos para exercer a 
profissão de síndico; temas polê-
micos nos condomínios; furtos e 
roubos em condomínios; assesso-
ria jurídica para condomínios. O 
primeiro dia de curso foi em 7 de 
maio. As aulas foram ministradas 
pelo advogado paulista especia-
lizado em direito condominial e 
imobiliário, Thiago Natálio.

Cerca de 45 síndicos de Belo 
Horizonte e região participaram 
do curso. Segundo o presidente do 

Sindicon MG, advogado especializa-
do em direito condominial, Carlos 
Eduardo Alves de Queiroz, as aulas 
foram um sucesso. “As pessoas par-
ticiparam muito, trouxeram muitas 
dúvidas e também muitas contribui-
ções para o debate em sala de aula. 
Tenho certeza que os síndicos que 
participaram terminaram o curso 
mais qualificados e preparados 
para gerir o condomínio com mais 
segurança e eficiência”, diz ele.

O Curso de Formação de Síndi-
cos foi o primeiro evento presencial 
realizado pelo Sindicon MG depois 
do início da pandemia de coronaví-
rus no Brasil. Para o dia 2 de julho, 
está programado um workshop 
sobre resolução de conflitos tra-
balhistas e conciliação, com os 
advogados Conrado di Mambro 
e Ana Luiza Pretel. O objetivo é 
mostrar aos síndicos formas de 
resolver conflitos nos condomínios 
de maneira conciliadora, antes que 
eles cheguem à Justiça. 

O workshop será gratuito, 
mas a preferência de vagas é para 
os síndicos filiados ao Sindicon 
MG. “Nós demos prioridade aos 
síndicos de condomínios asso-
ciados ao Sindicon MG por reco-
nhecermos que eles entendem 
a importância que o sindicato 
tem para a categoria. Além dos 
cursos, nós também realizamos 
o Dia do Síndico, negociamos as 
convenções coletivas de trabalho 
com os sindicatos dos emprega-
dos, realizamos convênios para 
baratear serviços para os condo-
mínios e ofertamos orientação 
jurídica gratuita para quem pre-
cisar tirar alguma dúvida. Tudo 
isso demanda uma estrutura e 
é por isso que é tão importante 
que todos os condomínios se 
associem”, ressalta o presidente. 

Outras informações sobre o 
workshop e sobre como se associar 
ao Sindicon MG pode ligar para 
(31)3281-8779.

empresário mineiro faz análise
do cenário político e econômico

De acordo com dados da 
Fundação João Pinhei-
ro (FJP), Minas Gerais 
fechou o ano de 2021 

com Produto Interno Bruto (PIB) 
em expansão de 5,1% no compa-
rativo com 2020. O resultado foi 
superior ao PIB nacional, que teve 
crescimento de 4,6% no mesmo 
período. O setor de indústria e ser-
viços são os principais responsáveis 
pelo aumento. 

O desempenho do PIB mineiro 
aponta para uma recuperação em 
relação a 2020, o que impactou a 
atividade produtiva estadual. Na 
opinião do empresário Fabiano 
Cazeca, isso mostra que Minas é 
um caso à parte no que se refere 
à economia. “O empresariado do 
estado tem certa tranquilidade 
porque enxergam Romeu Zema 
(Novo) quase reeleito”. 

Para ele, o fato de Zema ser 
empresário demonstra a que ele 
veio. “Temos uma situação privi-
legiada quanto a isso. Acredito, 
inclusive, que o segundo mandato 
pode ser melhor, uma vez que ele 
vai ganhar mais ritmo. O governa-
dor encontrou Minas quebrada e 
tinha uma visão de que consegui-
ria administrar sem fazer política. 
Mas aprendeu a lição quando viu 
que isso não era possível. Estou 
esperançoso, pois confio que se 
criou um cenário de estabilidade”.

Ele acrescenta que todos es-
ses fatores fazem de Minas um 
espelho para o Brasil. “Somos um 
estado conservador, mas com um 
empresariado competente e pé 
no chão. Além disso, a economia 
mineira é diversificada, assentada 

na indústria automobilística e tem 
na construção civil uma geração 
de empregos grande. O setor de 
serviços também é expressivo”.

Para ele, não há com o que 
se preocupar no que se refere 
à economia mineira. “Passado 

o calor das eleições, que gera 
insegurança, creio que ela vai 
continuar crescendo. De forma 
gradativa, sempre com a cautela 
que é de praxe dos empresários 
do setor, mas para a frente e com 
constância”.

Na opinião de Cazeca, o 
cenário mineiro é o oposto ao 
nacional. Ele acredita que o atu-
al quadro político irá impactar 
a economia de forma negativa, 
afinal, um está atrelado ao ou-
tro. “Estou decepcionado com 
o fato de a campanha estar se 
aproximando e as coisas não 
estarem acontecendo. A nível 
federal, o panorama está, mais 
uma vez, polarizado. Lula (PT) 
voltou a poder concorrer, o que 
fez com que Ciro Gomes (PDT) 
busque maneiras de diminuir o 
impacto sentido. Enquanto isso, 
temos Bolsonaro (PL) perdendo 
eleitorado”.

Neste sentido, o empresário 
afirma que é o momento de 
o centro conseguir um nome 
importante. “Mas ainda não 
existe uma pessoa onde a gente 
possa apostar em uma vitória. 
A campanha está atrasada, as 
lideranças foram destruídas e 
não houve recuperação. Isso 
me preocupa, afinal, não surgiu 
nenhuma figura que pudesse 
fazer frente”.

Ainda segundo ele, esse 
quadro impacta o empresaria-
do. “Quando temos um político 

onde podemos apostar nele, 
mesmo que não ganhe, sua 
imagem se torna uma esperan-
ça. Isso muda o psicológico do 
empresário e dos trabalhadores, 
mas, a verdade é que não temos 
essa pessoa”.

Ele observa que há um de-
sejo do empresariado em dias 
melhores. “Estamos em uma 
saída lenta da pandemia. O ce-

nário melhorou, apesar de tudo. 
Belo Horizonte, por exemplo, foi 
uma cidade com um isolamento 
amplo, o que fez com que alguns 
segmentos sofressem mais do 
que outros. Mas todos estão 
tentando. Agora é esperar, mas 
confio que, se não tivermos 
mais surpresas, o tempo irá 
trazer a solução para os nossos 
problemas”.

Para o empresário, o segundo mandato de Zema pode
ser melhor, uma vez que ele vai ganhar mais ritmo

fabiano cazeca: “A campanha está atrasada, as
lideranças foram destruídas e não houve recuperação”
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municípios recebem mais de
r$ 1,6 bilhão da cessão onerosa
Municípios recebem recursos da cessão onerosa no valor de 

R$ 1,671 bilhão. Uma das conquistas recentes do movimento mu-
nicipalista, a transferência será conforme o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). De acordo com Comunicado Conjunto da 
Agência Nacional do Petróleo e da Secretaria do Tesouro Nacional 
(ANP e STN), os cofres municipais também receberão R$ 1 bilhão de 
adicional no dia 24.

Os recursos são da segunda rodada de licitações do volume exce-
dente da cessão onerosa do pré-sal, que arrecadou R$ 11,140 bilhões 
em bônus de assinatura, e 33% do montante (R$ 3,67 bilhões) será 
distribuído a estados e municípios. Haverá também repasse adicional 
de R$ 4 bilhões. O comunicado apresenta os resultados do leilão 
ocorrido dia 17 de dezembro 2021 pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na ocasião, foram oferecidos 
dois blocos na Bacia de Santos: Sépia e Atapu.

A Lei 13.885/2019 estabelece a partilha do bônus de assinatura 
dos excedentes, 15% aos estados; 15% aos municípios; e 3% ao 
governo do Rio de Janeiro (R$ 334,2 milhões). Já a distribuição do 
adicional é regulamentada pela Lei Complementar 176/2020 e pelos 
critérios do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 

Do total, 75% vão para os governadores (R$ 3 bilhões) e 25% para 
os municípios que fizeram a renúncia a eventuais direitos contra a 
União, por meio de declaração enviada pelo Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Todos os estados apresentaram a declaração de renúncia e 
apenas 144 municípios não a apresentaram dentro do prazo le-
gal. Portanto, aproximadamente, R$ 12,1 milhões não serão distri-
buídos aos municípios. No entanto, se o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 60/2022 do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), aprovado no 
Senado com a articulação da CNM, for aprovado na Câmara e sancio-
nado, as prefeituras que perderam o prazo de envio da renúncia às 
ações judiciais – prevista na LC 176/2020 – terão 45 dias para enviar 
o documento e receber os valores que são de direito.

gasolina e gás de cozinha serão vendidos
sem o valor dos impostos no dia 2 de junho

N o dia 2 de junho, os belo-ho-
rizontinos poderão adquirir 
gás de cozinha, gasolina, me-
dicamentos e diversos outros 
produtos sem a incidência de 

impostos. As vendas fazem parte do Dia 
Livre de Impostos (DLI), ação realizada em 
todo território nacional que nasceu em Belo 
Horizonte, por iniciativa da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
e da CDL Jovem de Belo Horizonte.

“Esse movimento tem o objetivo de 
conscientizar a população sobre a alta 
carga tributária que pagamos e também 
desmistificar a ideia de que os lojistas e em-
presários são os responsáveis por definirem 
os preços de produtos e serviços. Se nossa 
tributação fosse mais amena, o poder de 
compra dos consumidores seria melhor, as-
sim como o varejo e a economia”, destaca 
o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva. “Apesar de ser pago normalmente 
pelas empresas que participam da ação, o 
valor dos impostos não será repassado ao 
consumidor final”, completa.

Gasolina sem imposto

O Posto Pica-Pau, localizado na Ave-
nida do Contorno, 10.325 – Barro Preto, 
aderiu à campanha e comercializará gaso-
lina comum sem o valor dos impostos inci-
dentes, limitados a 50 motos e 145 carros. 
O objetivo é contemplar o maior número 
possível de consumidores. O pagamento 
será feito obrigatoriamente em dinheiro. O 
abastecimento será por ordem de chegada 
e com a distribuição de senhas.

O valor do litro representa o preço da 
gasolina comum sem a incidência de três 
tributos (CIDE, ICMS e PIS/COFINS), que 
correspondem a cerca de 36% de taxas 
que compõem o preço final do produto. O 
presidente do Minaspetro, Rafael Macedo, 
destaca a importância do engajamento 
da categoria de postos neste tipo de 
iniciativa.

“Combustível, possivelmente, é o 
produto que o consumidor observa com 
mais clareza como a carga tributária é 
nociva no valor final da bomba. Não por 
acaso, tradicionalmente, longas filas 
se formam no dia da ação, mostrando 
que é um produto que o cliente precisa 
sempre para se deslocar e trabalhar”, 
salienta.

É importante frisar que o abasteci-
mento será feito diretamente no tanque 
do veículo, ou seja, não é permitido 
encher gales, vasilhames ou quais-
quer outros recipientes, mesmo sendo 
autorizados pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP).

gás de cozinha mais barato

A distribuidora Amigão Gás, localizada 
na Rua Estrada do Cercadinho - 1.315, bairro 
Jardim América, irá vender o botijão de gás 
sem o valor dos impostos incidentes. Serão 
comercializadas 200 unidades, limitada a 
uma por pessoa. A compra será por ordem 
de chegada e com distribuição de senhas.

“O gás de cozinha tem sido um dos vilões 
do orçamento das famílias. Os aumentos 
recentes e a inflação estão pesando no bolso 
do consumidor. O DLI vai ajudar a esclarecer 
como o preço final é estabelecido e o quanto 
os impostos embutidos nesse produto im-
pactam o poder de compra”, afirma Thiago 
Gomes, sócio da distribuidora.

marcelo de souza e silva: “esse movimento tem o objetivo de
conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos”
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O dia 17 de maio foi especial 
para os profissionais que 
trabalham com recicla-
gem e coleta seletiva em 

Uberlândia. Uma homenagem a 
26 profissionais das associações de 
recicladores foi realizada na sede do 
Departamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae) em comemoração 
ao Dia Internacional da Reciclagem.

 O evento contou também com 
a abertura da exposição Reciclar é 
Recriar e uma apresentação musical 
dos integrantes do Instituto Alexa 
com instrumentos de percussão 
alternativo.

O vice-prefeito, Paulo Sérgio 
Ferreira (PSD), representou o pre-
feito Odelmo Leão (PP) no evento e 
destacou o reconhecimento desses 
profissionais que trabalham no dia 
a dia da reciclagem. “Desde 2017, 
a coleta de lixo e seletiva passaram 
a ser responsabilidade do Dmae, 
isto tem colocado a autarquia em 
destaque nacional no saneamento 
básico. Nosso objetivo é estar à frente 
também nesta área ambiental atra-
vés do empenho de todos”, afirmou.

Já o diretor geral do Dmae, Adi-
cionaldo dos Reis Cardoso, lembrou 
que atualmente a coleta seletiva 

Profissionais das associações de reciclagem e
coleta seletiva recebem troféu em uberlândia

atende 85% de Uberlândia. “Ho-
menagear esses profissionais é 
reconhecer o empenho deles no 
benefício ao meio ambiente e à 
sociedade. Conseguimos com a 
reciclagem de materiais ampliar 
em mais quatro anos a vida útil do 
aterro sanitário”.

Homenageado no evento, o 
presidente da Associação de Recicla-
dores e Catadores Autônomos (Arca), 
João Batista Ferreira, parabenizou a 
autarquia. “Trabalhamos há 30 anos 
com reciclagem e esta é a primeira 
homenagem pública que a gente 
recebe. Só temos a agradecer por 
este reconhecimento”.   

A comemoração especial do Dia 
Internacional da Reciclagem seguiu 
no dia 18 com uma capacitação sobre 
a implantação da coleta seletiva em 
condomínios, empresas, indústrias 
e instituições. No dia 19, o foco foi 
na exposição Reciclar é Recriar que 
receberá visitas dos estudantes da 
rede municipal de ensino.

A exposição Reciclar é Recriar 
ficará na sede do Dmae até o dia 27, 
tanto a população pode prestigiar, 
como também os estudantes podem 
agendar as visitas monitoradas pelo 
Programa Escola Água Cidadã (Peac).
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Em junho, Ana Cañas leva show
dedicado a Belchior ao Sesc Palladium

“Meu bem, vem viver 
comigo, vem correr peri-
go, vem morrer comigo”. 
A intensidade da obra de 
Belchior tocou um outro 
coração selvagem, o da 
cantora e compositora 
Ana Cañas. E de uma live 
interpretando o compo-
sitor cearense que emo-
cionou o público, fez-se 
um álbum e o show “Ana 
Cañas Canta Belchior” 
chega a Belo Horizonte, 
dia 11 de junho, no Sesc 
Palladium.

“Vai ser nossa pri-
meira vez em BH can-
tando Belchior e tenho 
certeza que será emo-
cionante. Adoro o pú-
blico mineiro e sei que 
Belchior também atra-
vessa o coração dele. As 
canções dele são atem-
porais, perenes e sua 
poesia - curiosamente, 
está mais atual do que 
nunca. Vai ser uma noite 
linda”, descreve a can-
tora.

O projeto, iniciado 
durante a pandemia de 
COVID-19, veio com a 
ideia de uma live única e 
transformou-se em um 
álbum e uma turnê inte-

gralmente dedicados ao 
compositor cearense. A 
emocionante repercus-
são de público sobre a 
interpretação de Ana 
Cañas, aliada ao mer-
gulho profundo que ela 
fez na obra de Belchior, 
foram fundamentais 
para que a iniciativa 
seguisse. 

“Toda a classe artísti-
ca estava num momento 
de vulnerabilidade so-
cial. Fizemos a live para 
arrecadar dinheiro para 
a nossa equipe e os fãs 
pediram para que o pro-
jeto fosse além - inclusi-
ve financiando parte do 
disco. Eu amo Belchior 
há muitos anos e já can-
tava ‘Alucinação’ nos 
meus shows. Mas acho 
que a pandemia trouxe 
à tona a subjetividade e 
a genialidade dos versos 
dentro de uma moldura 
existencial nesse contex-
to”, conta Ana.

O processo de es-
colha do repertório foi 
baseado nas canções 
favoritas da artista, as 
que mais a tocam, pois 
“só é possível emocio-
nar alguém se a gente 

se emociona primeiro, 
então esse foi o critério 
principal”, diz. As can-
ções mais marcantes do 
repertório de Belchior 
estão no set list do show. 
“Algo especial acontece 
quando canto ‘Coração 
Selvagem’ e ‘Como Nos-
sos Pais’, que conversam 

muito de perto com a 
minha história”, finaliza.

O show “Ana Cañas 
Canta Belchior” con-
ta com Fabá Jimenez 
(violão e contrabaixo) e 
Adriano Grineberg (pia-
no e teclado), parceiros 
musicais da cantora há 
mais de uma década.

M
ar

cu
s 

St
ei

nm
ey

er

ipatinga vai oferecer passeio
turístico em maria-fumaça

Por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Semdetur) e da Secreta-
ria Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer (Semcel), a Prefeitura de 
Ipatinga está se movimentando 
para consolidar mais um am-
bicioso projeto voltado para o 
aquecimento da economia local 
e criação de novos atrativos para 
visitações à cidade. 

Nos últimos dias, gestores 
das duas pastas cumpriram uma 
agenda de trabalho na cidade de 
São João del-Rei, com o objetivo 
de buscar subsídios para viabili-
zação da implantação do passeio 
turístico ferroviário num trecho de 
10 quilômetros, desde o Parque 
Ipanema até as ruínas históricas 
da estação Pedra Mole, entre os 
bairros Cariru e Castelo.

Sob a liderança do vice-pre-
feito e secretário da Semdetur, 
Allex Espírito Santo, o grupo de 
gestores municipais se reuniu em 
São João del-Rei com represen-
tantes do Sindcomércio local e da 
empresa VLI - Ferrovia Centro-
-Atlântica S.A., uma holding que 
tem como sócios a Vale, Mitsui, 
Brookfield, FI-FGTS e BNDESPar, 
especializada em operação mul-
timodal, que oferece soluções 
logísticas para integrar portos, 
ferrovias e terminais. O grupo 
atende aos principais segmentos 
que movimentam a economia 
brasileira: agronegócio, indústria 
e siderurgia. Também participa-
ram do encontro lideranças da CDL 
(Câmara de Dirigentes Lojistas) e 
vários empresários da cidade.

A cidade de São João del-Rei 
é uma das boas referências de 
turismo no país, constituindo-se 
um pólo de atrativos em vários 
segmentos. Um dos destaques é 
o passeio ferroviário que o mu-
nicípio oferece. Segundo dados 
da Secretaria de Turismo local, 
cerca de 10 mil visitantes, dentre 
eles muitos estrangeiros, passam 
pela Estação Ferrovária histórica 
da cidade, todos os meses. Ali 
circula a maria-fumaça mais an-
tiga em operação no Brasil, num 
percurso de 12 km até a cidade de 
Tiradentes.

Parcerias

A Semdetur adianta que está 
empenhada na busca de parce-
rias para viabilização do projeto, 
incuindo a aquisação de locomo-
tivas. Segundo o secretário da pas-
ta, Allex Espírito Santo, a iniciativa 

já está avançando para se tornar 
realidade. “Com a implantação 
do Passeio Turístico Ferrovário, 
Ipatinga se destacará com esta 
nova referência. Iremos poder 
ofertar mais uma opção além do 
Roteiro Rural, do acesso a nossas 
cachoeiras e diversos outros pon-
tos turísticos que possuímos para 
os quais a nossa atenção também 
está voltada. O projeto é grande, 
ambicioso, mas não é maior que 
nossa vontade de proporcionar 
melhorias para a nossa cidade, 
representando bem-estar para 
os munícipes e visitantes, além 
da natural geração de emprego e 
renda”, resumiu Allex.

Para tratar dos assuntos rela-
cionados à execução do projeto, 
reuniões com empresas privadas 
já estão sendo agendadas, em 
paralelo com a captação de mate-
riais para construção da ferrovia e 
da logística necessária.

visita a são João del-rei
PM
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mineirão não é só futebol
“É gol, que felicidade”, “a 

torcida vibra nas arquibanca-
das”, “que belo drible”, “que 
craque de bola”. Isso sempre 
acontece no Mineirão. Fundado 
em 5 de setembro de 1965, ele 
é palco de grandes partidas de 
futebol de campeonatos minei-
ros, brasileiros e internacionais, 
sendo um marco no esporte 
futebolístico há quase 57 anos.

Lá vivemos muitas emoções 
marcantes como conquistas de 
Atlético, Cruzeiro e América, 
equipes que jogam no estádio. 
Quando foi fundado, a capaci-
dade era para 130 mil pessoas, 
sendo na época o segundo 
maior estádio do mundo, per-
dendo apenas para o Maracanã, 
com capacidade para 150 mil 
pagantes.

Hoje, além das emoções do 
futebol, o Mineirão recebe mui-
tos eventos durante o calendário 
anual, sendo destaque com 
shows, congressos, simpósios e 
eventos em geral. O local tem 
sido um grande fomento da eco-
nomia da capital mineira e no 
estado. Segundo o levantamen-
to de profissionais de economia, 
a cada R$ 1,00 gasto dentro do 
estádio, são gerados outros R$ 
5,57 do lado de fora.

Para se ter uma noção do 
movimento financeiro que o 
Mineirão gera, em 2019, por 
exemplo, o valor chegou a 
quase R$ 500 milhões. Foram 
gastos R$ 82 milhões dentro 
do estádio, com um dispêndio 
de R$ 414 milhões fora das 
dependências da arena.

Em 2020 e 2021 por cau-
sa da pandemia, os shows 
não foram realizados, mas, 
para este ano, a agenda está 
movimentada. Serão mais de 
200 atrações após 2 anos de 
restrições por conta da COVID. 
A retomada desses eventos se-
gue de forma segura e gradual, 
com apresentações de artistas 
e bandas da música nacional e 
internacional. A previsão é rece-
ber 1,5 milhão de pessoas até o 
fim do ano, isso, sem contar os 
jogos de futebol. 

O show da banda Metalli-
ca realizado no início deste 
mês levou mais de 60 mil 
pessoas na apresentação. 
Este tipo de evento traz para 
a cidade gente do interior 
de Minas Gerais, de outros 
estados, o que movimenta 
a cadeia turística, com ocu-
pação em hotéis, vendas em 
restaurantes e bares, táxis e 

carros de aplicativos, além 
das tradicionais barraquinhas 
e food truck do lado de fora.

Belo Horizonte realmente 
entrou na agenda de grandes 
espetáculos,  com grandes 
shows de artistas e bandas 
nacionais e internacionais, o 
que não acontecia na cidade. 
O estádio foi transformado 
em uma arena de eventos e 
até casamentos e aniversários 
já foram realizados lá, além 
de ter no local o Museu do 
Futebol. E um fato marcante 
vai acontecer no Mineirão, dia 
13 de novembro. Esse será o 
último show do cantor, com-
positor e craque da música 
Milton Nascimento, aos 80 
anos, o “mestre da MPB” vai 
se despedir dos palcos.

Com os jogos do Atlético 
que está na primeira divisão 
do Campeonato Brasileiro, na 
Copa do Brasil e Libertadores 
da América e o Cruzeiro na 
segunda div isão do Cam-
peonato Brasileiro, lutando 
para sair de 3 anos na Série 
B, e participando também da 
Copa do Brasil, a expectativa 
é do estádio tenha mais movi-
mento financeiro, resultando 
também emprego e renda.

exercícios trazem benefícios
para mãe e bebê na gestação

Em um estudo publicado em 
março de 2022, pesquisadores 
da Universidade Harvard, nos 
Estados Unidos, descobriram 
como uma substância liberada 

pela placenta, após o exercício físico (a 
enzima SOD3), traz melhorias para o feto 
a ponto de anular os efeitos da obesidade 
materna e de dietas inadequadas. Inclu-
sive, essa molécula é capaz de impedir 
anormalidades induzidas por hábitos 
ruins da mãe no metabolismo da glicose 
do bebê, diminuindo a probabilidade de 
ele ter diabetes no futuro. 

De acordo com o artigo, quando a 
gestante consome gordura e fica acima 
do peso ocorre uma mudança genética 
no filho que altera a expressão de genes 
que controlam o uso adequado da gli-
cose pelo organismo. No entanto, esses 
efeitos nocivos são revertidos quando a 
mãe faz exercícios regularmente. Expe-
rimentos com a manipulação genética 
da enzima SOD3 placentária revelaram 
que ela é indispensável para a proteção 
do feto. 

Segundo a personal trainer, Priscila 
Carvalho, que acompanha o treino de 
gestantes, o sistema imunológico muda 
durante a gestação. “O corpo sofre 
alterações hormonais e, como consequ-
ência, as defesas costumam ter baixas, 
o tornando mais propenso a resfriados, 
gripes, infecções e outras doenças. Por 
isso, mulheres grávidas podem e devem 
se exercitar, mas sempre com o aval do 
obstetra”, diz. 

Priscila esclarece que a prática traz 
diversos benefícios, dentre eles evitar os 
desconfortos causados pelas alterações 
fisiológicas e anatômicas sofridas na 
gestação, controlar o peso e previnir a 
depressão pós-parto e doenças como o 
diabetes gestacional. Ela acrescenta que 

o feto também tem ganhos. “Desenvolve 
a circulação da placenta e, como conse-
quência, o bebê recebe mais oxigênio e 
nutrientes, além de que como a prática 
melhora a imunidade da gestante, ela e 
a criança se tornam menos propensas a 
patologias”.

Camila Santos, que está no quinto 
mês de gravidez, conta que já praticava 
corrida e musculação. “Já é algo que estou 
acostumada e, hoje, corro três vezes por 
semana, cerca de 30 minutos”. 

Sobre a musculação, ela afirma que 
acredita ser importante, mas que sua obs-

tetra aconselhou a fazer menos esforço. 
“Eu diminuí a intensidade dos exercícios, 
reduzindo os pesos para evitar a sobre-
carga da coluna, joelhos, tornozelos e 
assoalho pélvico”.

Ela ressalta que além do físico, os 
exercícios a ajudam também mental-
mente. “Eu sinto que atividade física me 
deixa mais centrada e organizada na 
vida, quando engravidei não quis parar, 
pois não é fácil para todas as mulheres 
passarem por esses 9 meses”.

Para Priscila, as atividades recomen-
dadas dependem do nível da gestação. 
“No primeiro trimestre o corpo está se 
adaptando às mudanças e nessa fase 
a gestante não deve fazer exercícios de 
alta intensidade. Por isso, indicamos que 
priorizem treinos de mobilidade, alonga-
mento e fortalecimento muscular”. 

Já no segundo trimestre, o corpo sofre 
alterações preparando-o para o parto, 
dentre elas o relaxamento dos ligamen-
tos e articulações. “A mulher começa a 
ganhar peso e é nessa fase que surgem as 
dores na lombar e nas juntas. Deste modo, 
a gestante deve manter os exercícios de 
fortalecimento muscular e de mobilidade 
e evitar os de impacto”.

Por enfim, segundo a personal, no 
último trimestre, o bebê está crescendo 
bastante e o parto se aproximando, com 
isso a mulher precisa se preparar. “É 
necessário fazer fortalecimento pélvico, 
manter os alongamentos e focar na 
mobilidade de quadril. É recomendado 
que a prática ocorra de 3 a 5 vezes por 
semana, em uma média de 50 minutos 
por dia”, finaliza.

Atividades físicas feitas pela mãe podem diminuir probabilidade do feto ter diabetes no futuro
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minas lidera o ranking de clubes do
cbc no vôlei feminino e masculino

O Minas Tênis Clube, mais uma 
vez, é o líder do ranking do Co-
mitê Brasileiro de Clubes (CBC), 
nas categorias por Esporte e por 
Gênero do Voleibol. Com o título 
do Itambé/Minas na Superliga 
Feminina 1XBET 2021/22, o clube 
ultrapassou o Flamengo e assumiu 
a primeira colocação geral e do 
voleibol feminino. O bom desem-
penho do Fiat/Gerdau/Minas na 
temporada 2021/22 também 
manteve a equipe na liderança do 
voleibol masculino.

Na categoria feminina, o Itam-
bé/Minas ficou à frente de clubes 
como o Flamengo, Praia Clube, 
Fluminense, Sesi Bauru, Macken-
zie e Pinheiros. Já no masculino, 
o Fiat/Gerdau/Minas deixou para 
trás o Sada Cruzeiro, Flamengo, 
Sesi São Paulo, Sport do Recife 
e Grêmio Náutico União, por 
exemplo.

O ranking de clubes foi criado 
para refletir a situação de perfor-
mance e a atuação esportiva dos 
clubes integrados ao CBC durante 
o Ciclo Olímpico 2021-2024. Da 
forma como está organizado 
por esporte e por gênero, ele 
demonstra na prática o cenário 
do esporte nacional, apresen-
tando os melhores resultados 
dos clubes multiesportivos e, ao 
mesmo tempo, destacando clubes 
monoesportivos com resultados 
relevantes e específicos.

Desde 2015, o Minas recebe 
recursos por meio da parceria 
com o CBC que viabilizam a 
participação em competições, 
investimento em recursos hu-
manos para a contratação de 
profissionais do esporte, como 
técnicos e fisioterapeutas, por 
exemplo, além da aquisição de 

equipamentos esportivos visan-
do a modernização do clube. A 
parceria vem contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades 
técnicas e para a evolução do 
trabalho tático, sempre com o ob-
jetivo de alcançar participações 
com destaque em competições de 
níveis nacional e internacional.
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https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-e-tetracampeao-da-superliga-feminina/
https://minastenisclube.com.br/noticias/volei-feminino-itambe-minas-e-tetracampeao-da-superliga-feminina/

