
São muitas as vantagens e facilidades ofertadas pelas redes socais, pois  elas permitem ganhos interessantes, como estabelecer contatos, seja 
pessoal ou profissional, além de uma gama expressiva de informações. No outro lado desta moeda tem a revelação colateral, pois nesse 
mesmo espaço da internet qualquer um pode expor os seus conteúdos, difundindo ideologias, muitas vezes preconceituosas, sem contar 
que uma asneira publicada pode causar danos irreparáveis a terceiros. Mas enquanto analise é feito por profissionais sobre essa realidade, 

surge a informação segundo a qual os brasileiros gastam 10 horas diárias navegando, sendo mais de 3 horas só para acessar as redes sociais. A 
manifestação, neste sentido é da agencia de marketing digital Sortlist, após analisar o uso médio de diferentes aplicativos. O Brasil é o terceiro país 
do mundo no uso exagerado das mídias digitais, cedendo espaço para as Filipinas e Colômbia, respectivamente.
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os ex-governadores
Aécio, Alberto Pinto

coelho, Anastasia, Azeredo
e Pimentel atuam

neste pleito de 2022

Cinco ex-governadores estão atuando nos bastidores 
deste pleito eleitoral de 2022, em Minas. Alberto Pinto 
Coelho está na coordenação do candidato ao Senado, 
Alexandre Silveira, Aécio Neves, se não for candidato 
ao governo, irá disputar à reeleição à Câmara Federal, 
Eduardo Azeredo faz parte do Diretório Nacional do 
PSDB e, recentemente, reuniu-se com o presidente da 
Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, para tratar ao 
projeto eleitoral do ex-prefeito Kalil. Fernando Pimentel 
foi um dos principais articulares que culminou com a 
união entre Kalil e o ex-presidente Lula. Seu projeto é ser 
candidato a deputado federal e o Conselheiro do Tribunal 
de Contas da União, Anastasia, nas horas vagas, também 
atua nos bastidores.

mercado imobiliário
anda aquecido

na capital mineira
Apesar da crise financeira do país, o rela-

tório de compra e venda de imóveis feito pela 
Casa Mineira por QuintoAndar mostrou que o 
preço do metro quadrado em Belo Horizonte 
cresceu 5,36% em comparação com o último 
trimestre do ano passado, e 0,06% frente o pri-
meiro trimestre de 2021, atingindo a média de 
R$ 4.842 por m². Em janeiro de 2022, a média 
de desconto dado em contratos fechados foi de 
3,8%, uma variação de 0,6 ponto porcentual 
em relação ao trimestre anterior. Essa medida 
reflete o aquecimento do mercado a partir da 
negociação entre proprietários e compradores. 
“Os juros ainda estão razoáveis, em torno de 
8,5% ao ano, e a facilidade de aprovação de 
crédito são fatores para a alta demanda”, ex-
plica o corretor imobiliário Wellington Barreto.

Investimento de 32 bilhões
pode garantir duas novas
Ferrovias em Minas Gerais
Um investimento da ordem de R$ 32 bilhões pode viabilizar a 

construção de uma nova Ferrovia em Minas. O projeto neste sentido 
já está sendo debatido por uma Comissão Extraordinária, na Assem-
bléia Legislativa e prevê a obra em duas etapas; a primeira extensão 
será entre Sete Lagoas a presidente  Kennedy, no Espírito Santo e a 
segunda, ligando através de um ramal, Conceição do Mato Dentro 
até o município de Anápolis, em Goiás. O projeto será desenvolvido 
pela empresa Macro Desenvolvimento. Segundo o diretor execu-
tivo da firma, Fabrício  Freitas, as obra de certame deverão serem 
concluídas no prazo de 10 anos, por se tratar de um projeto efetiva-
mente grandioso e de construção complexa, exigindo muita perícia 
e técnica  da engenharia civil, para poder se chegar a bom termo.

Processos irregulares
de adoção podem
causar sofrimento

para todas as partes
De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Aco-

lhimento (SNA), houve um aumento de 18,7% no número 
de adoções em 2021. No total, foram 3.736 crianças e 
adolescentes adotados no país, frente aos 3.146 em 2020. 
Porém, os processos irregulares ainda são um risco e tra-
zem consigo graves consequências, principalmente para 
os menores. A discussão veio à tona com o caso da atriz, 
Carol Nakamura, que usou suas redes sociais para comu-
nicar que o filho adotivo decidiu voltar para sua família 
biológica, visto que ela não possuía sua guarda definitiva.

variação do preço das vacinas
oscila até 115% em Belo horizonte

De acordo como o site Mercado Mineiro, os preços das vacinas nos principais 
laboratório da capital mineira, têm uma variação de até 115%. Além do mais, nos 
últimos seis meses, alguns imunizantes majoraram os seus preços. O economista 
e gestor do site, Feliciano Abreu, recomenda aos pacientes que faça pesquisa 
para se saber qual a melhor opção, antes de efetivar as compras. Para ele, tudo 
é uma questão de época. Agora, por causa do tempo seco, a vacina contra Gripe 
está pela ora da morte.

Será na Cidade 
Industrial de Uber-
lândia  a instalação 
do Complexo Cloro-
químico, o único fora 
do litoral brasileiro. 
A lei neste sentido 
foi assinada recente-
mente pelo prefeito 
Odelmo Leão, me-
diante a alienação 
de um imóvel de 
79,6 m2. Os investi-
dores dos empreen-
dimentos irão inves-
tigar R$ 260 milhões, 
com geração de 220 
empregos.
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Preocupação mundial X Prevaricação total

E D I T O R I A L

Há compreensível e justa preocupação 
mundial com o Brasil. Lembrando 
que Mussolini, Hitler e Erdogan (pre-
sidente turco) também foram eleitos, 

o sociólogo italiano Domenico de Masi alertou 
que os brasileiros “estão nas mãos de um ditador 
que conseguiu impor o seu comportamento idio-
ta, que nos obriga a retomar debates passados, 
alguns situados na Idade Média”. Assegurou 
que “terraplanismo, resistência à vacinação e 
medidas básicas de segurança sanitária, pautas 
morais entendidas como questões de Estado, 
descaso com o meio ambiente, tudo isso remete 
a um passado que considerávamos longínquo. 
Somos obrigados a recapitular consensos esta-
belecidos há décadas, como se nada tivéssemos 
aprendido”.

Nos Estados Unidos, membros do governo e 
congressistas receberam um dossiê, no qual aca-
dêmicos e instituições da sociedade civil alertam 
sobre  o que pode acontecer aqui no pleito de 
outubro e a necessidade de priorizar liberdades 
individuais e democracia, numa relação diplomá-
tica acima de interesses geopolíticos e comerciais. 
O documento expõe que “Bolsonaro está criando 
condições para um ambiente eleitoral muito instá-
vel e, se perder, o mundo deve lembrar o ataque 
de 6 janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA e estar 
preparado para testemunhar uma versão mais 
extrema disso no Brasil”. Ressalta que, “reminis-
cente da retórica de Trump em 2020, ele diz que 
pode não aceitar os resultados da eleição de 2022, 
criando um terreno fértil para desinformação e 
atos extremistas”.

De toda parte, à exceção de insidiosos 
regimes ditatoriais truculentos, populações, 
entidades e governos se estarrecem com o com-
portamento e ameaças de Bolsonaro, que agora 
passou a ser julgado também pelo Tribunal Inter-
nacional dos Povos, sob acusação de inúmeros 
crimes contra a humanidade. Nada disso aflige 
a quem garante que “só Deus o tira da cadeira 
presidencial”.

Em plena balbúrdia envolta em violências, 
rugidos, fake news, inflação e miséria, parte da 
população esquece que também haverá eleição 
para governos estaduais e Congresso. Não faltam 
estranhos pretendentes. Para o Senado em Santa 
Catarina, surgiu “o véio da Havan”, como se auto 
intitula Luciano Hang, um oligarca - termo que 
define empresários excepcionalmente ricos e 
socialmente influentes, geralmente conectados 
pessoalmente aos principais líderes políticos de 
um país. De forma sórdida mostrou a que se pro-
põe politicamente: em 31 de maio, taxou o padre 
Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, de 
hipócrita e bandido. Outro aspirante ao Senado, 
o jornalista José Carlos Bernardi, de São Paulo, 
propôs ensandecida solução econômica para o 
país: “É só assaltar todos os judeus que a gente 
consegue chegar lá. Se a gente matar um monte 
e se apropriar do poder econômico dos judeus, 
o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a 
Alemanha no pós-guerra.” O comentário foi na 
Jovem Pan, emissora preferida do armamentista 
presidente que, em 24 de maio, parabenizou a 
Polícia Militar carioca pelas 22 mortes na Vila 
Cruzeiro. Também felicitando os autores da cha-
cina e agradecendo porque “serão menos votos 
da esquerda”, o “cheque-man” Fabrício Queiróz 
garantiu que, com apoio da família da “Miche-
que”, será o deputado federal mais votado no 
Rio. Burlando toda lógica judicial, a esdrúxula lista 
inclui o brucutu deputado federal Daniel Silveira 
que, perdoado por Bolsonaro, tentará ser reelei-
to, e Roberto Jefferson, pretendendo se livrar da 
prisão domiciliar para disputar o governo do Rio.

Tudo que não pode e nem deve, acontece de 
fato no nosso país, em consonância com o desgo-
verno federal. Há exatamente um mês, 11 de maio, 
Bolsonaro defendeu que a inflação no Brasil, ao 
ultrapassar os 12%, “não está lá essas coisas, pois 
o quilo de picanha no Canadá custa o dobro do que 
aqui”. Opinião de especialista em picanha, adepto 
da japonesa wagyu, de R$1.799,99 o quilo. Nunca 
ouvi falar de ninguém, fora da “corte bolsonaris-

ta”, que degustou essa suposta delícia milionária. 
A carne é tão nobre que o governo (realeza) 
mantém contratado Joas do Prado Pereira, o Tchê 
churrasqueiro das estrelas. É ele quem a prepara 
para o presidente, família e apaniguados, até em 
festa infantil (aniversário da filha mais nova). 
Também presta seus serviços na mansão de R$6 
milhões do filhote 01, senador Flávio. Por outro 
lado, milhões de brasileiros normais procuram 
açougues que doem ossos.

Enquanto a quase totalidade da população so-
fre  para quitar faturas de cartão de crédito, existe 
um sem limite, com o qual não se paga nem num 
centavo - tudo por conta dos cofres do governo 
sustentado pelos altos impostos. Apenas os valores 
de cada mês o Portal da Transparência revela, mas 
não com o quê: sigilo pleno! O dono do cartão 
corporativo é sua excelência (argh) Jair Messias 
Bolsonaro, que sabe gastar muito. Ora se sabe! Em 
março de 2020 foram exatos R$1.933.120,22. Em 
dezembro de 2021, R$1.560.654,12. Usualmente 
ultrapassa um milhão de reais. Sem detalha-
mento, o cartão corporativo “assumiu” cerca de 
R$1,2 milhão das férias de Bolsonaro entre 18 de 
dezembro de 2020 e 05 de janeiro de 2021, com 
gastos  de R$2,4 milhões, valor descoberto após 
requerimento do deputado federal Elias Vaz (PSB-
-GO). No rol de 15 férias integrais ou parciais em 
três anos, nas do último janeiro o “descansado” 
economizou: só gastou R$899.374,60.

Usufruindo de palácios completos, tecnologia 
de ponta, aviões, carros, motos (até aquáticas), 
lanchas, segurança, criadagem, assistência médi-
ca total e muitos “etc. e tal” de graça, com o que 
será que gasta tanto, além dos agrados pessoais 
e festins? Suas bazófias e lambanças, não apenas 
financeiras, são protegidas por ordens de segredo 
e incluem até a família numeral, com sigilo asse-
gurado por um século! Para quem desrespeita 
básicas leis de trânsito, pilotando sem capacete 
nas motociatas de campanha antecipada, toda 
ilegalidade vira “fichinha”. Mesmo assim, há mi-
lhões de pessoas para as quais “a ficha não caiu”!

Brasil é o terceiro país do mundo
que mais utiliza as redes sociais

Um estudo revelou que os 
brasileiros gastam mais 
de 10 horas diárias nave-

gando na internet, sendo que 3 
horas e 42 minutos desse tempo 

é para acessar as redes sociais. Os 
dados são da agência de marke-
ting digital Sortlist, que analisou o 
uso médio da rede em diferentes 
aplicativos. De acordo com a pes-
quisa, o Brasil ocupa o segundo 
lugar da lista como um dos países 
que passam o maior tempo nas 

mídias digitais do mundo, ficando 
atrás somente das Filipinas (4h15) 
e Colômbia (3h45).

E são os mais diversos apps 
para troca de mensagens, posta-
gem de fotos e compartilhamento 
de vídeos. No entanto, apesar das 
plataformas serem uma forma de 

lazer, é preciso ficar de olho para 
não usar em excesso ou perder 
o foco ao fazer outras atividades 
do dia a dia. Sobre esse tema, o 
edição do Brasil conversou com 
Amanda Soares (foto), psicóloga 
especialista em comportamento 
humano.

daniel Amaro

Quais os motivos das pessoas usarem 
tanto as redes sociais?

A necessidade de se relacionar, aliado a facilidade 
do instrumento, é uma característica fundamental do ser 
humano. Hoje, quase todo mundo possui um smartpho-
ne e tem essa possibilidade em qualquer tempo vago de 
tirar do bolso e conferir as redes sociais. Querem saber 
o que os amigos estão fazendo, leem textos, assistem 
vídeos, comentam e conversam.

É muito fácil e prático, o que torna o acesso inte-
ressante para a maior parte das pessoas. Além disso, 
as redes sociais têm um esquema de mostrar cada vez 
mais os assuntos relacionados a partir das interações. 
Isso quer dizer que a pessoa vê  aquilo que mais gosta, 
acha interessante e considera válido gastar seu tempo, 
fazendo com que passem mais tempo navegando.

Por fim, nos últimos 2 anos, com a necessidade de 
isolamento social por conta da pandemia de COVID-19, 
nunca passamos tanto tempo atrás de uma tela. Isso por-
que os cidadãos foram forçados a ficarem em suas casas, 
seja para trabalho, lazer ou estudo. Consequentemente, 
tiveram mais tempo livre para acessar as mídias sociais 
e utilizar a variedade de aplicativos à nossa disposição

como esse tempo gasto afeta a vida no 
cotidiano?

Projetos significativos e que demandam um foco 
maior ficam comprometidos, já que as pessoas tendem 
a ficar mais distraídas. Usar as redes sociais pode dar 
um prazer imediato, além de ser fácil e gostoso a inte-
ração, mas pode se transformar em uma armadilha. O 
tempo gasto interfere na produtividade e nos resultados, 

comprometendo relacionamentos, trabalho, tempos de 
maior qualidade com os filhos e a família.

Quais os pontos positivos e negativos 
das redes sociais?

Elas facilitam a nossa vida e podem trazer ganhos 
interessantes, como estabelecer contatos, seja pessoal 
ou profissional. As redes sociais também possuem uma 
divulgação ampla das informações. Por meio do YouTu-
be, muita gente acessa tutoriais, aulas, palestras, o que 
traz um enriquecimento cultural, maior conhecimento e 
senso crítico para a vida das pessoas. No entanto, elas 
trouxeram muitos problemas. E um dos efeitos colaterais 
é que qualquer um pode colocar conteúdos, expondo 
ideologias muitas vezes preconceituosas. Existe muita 
bobagem, fakes, entre outras publicações que podem 
causar estrago. Por exemplo, a maioria dos adolescentes 
possuem telefones celulares com câmeras. Alguns tiram 
fotos sem roupa ou gravam o momento de intimidade. 
Por alguma razão o material pode cair nas redes, 
causando transtornos e gerando traumas psicológicos 
profundos na vida desse adolescente.

o que pode ser feito para minimizar essa 
situação?

É preciso ter controle e pensar antes de postar qual-
quer coisa, afinal, todo mundo fica muito corajoso para 
expressar o que pensa nas redes, muitas vezes por não 
ter o contato físico. As pessoas muito impulsivas tendem 
a demonstrar isso de forma mais exacerbada. Às vezes, 
em um momento de raiva ou de pouca reflexão, perde 
o controle da situação e publicam coisas que ficarão 

documentadas e nem sempre refletem profundamente 
o que gostariam de expressar naquele momento. E isso 
traz consequências para a vida. Algumas podem perder 
o emprego e até mesmo amizades.

Por que algumas pessoas sentem neces-
sidade de se expor?

A maior parte das nossas recompensas e as coisas 
que achamos significativas passam pela relação inter-
pessoal. É muito forte a importância que o outro tem 
sobre mim. Algumas pessoas gostam de expor a vida na 
rede para que o outro saiba e ache interessante. O fato 
de alguém curtir ou comentar, talvez seja uma forma 
delas serem reconhecidas e valorizadas.

As redes sociais, muitas vezes, enfatizam a questão 
do reconhecimento social. Isso significa que o olhar que 
o outro tem sobre mim é mais relevante que a própria 
experiência. Por exemplo, a pessoa vai em um show e 
passa o tempo todo filmando e fotografando e assistindo 
tudo por meio da lente do celular, ao invés de desfrutar 
com plenitude da apresentação. Para ela, talvez seja mais 
importante falar que foi e compartilhar nas redes sociais do 
que ter o prazer de viver as sensações de estar lá presente.

como identificar o uso em excesso?
Talvez o critério seja quando a pessoa, mesmo perce-

bendo as consequências, não consegue fazer diferente e 
permanece no mesmo padrão. Esse uso exagerado pode 
comprometer as outras atividades como, por exemplo, 
no trabalho. Às vezes pode colocar o emprego em risco, 
pois o patrão não quer ver seu funcionário brincando 
ao invés de mostrar produção.

Outro exemplo muito comum é o empobrecimento 
no diálogo, além de prejuízos para a vida acadêmica. 
Imagine o estudante produzindo um texto e toda hora 
olhar o que está acontecendo no WhatsApp ou no 
Facebook. Há uma grande perda de energia e de foco.

é possível viver longe das redes?
É perfeitamente possível viver sem redes sociais. 

Hoje, o problema não é a tecnologia e sim a relação que 
as pessoas têm com ela. Todas as atividades possuem 
a sua importância quando utilizadas adequadamente. 
Se formos comparar, antigamente fazíamos uso de 
outros dispositivos em excesso, como televisão e jogos 
eletrônicos. Tudo que pode gerar prazer traz junto a 
possibilidade de a pessoa estabelecer uma relação de 
vício com aquele objeto. Isso também acontece com 
alimentos, sexo, bebida, entre outras coisas.

Plataforma usuários (milhões)

WhastApp 165

youtube 138

instagram 122

Facebook 116

tiktok 73,5

messenger 65,5

linkedin 56

Pinterest 30

twitter 19

snapchat 7,6

redes sociais mais acessadas no Brasil
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debates eleitorais
O assunto preferido dos cerca de 150 milhões de internautas  bra-

sileiros tem sido a preferência em se aterem às acompanhas eleitorais,   
preferencialmente, dedicar atenção aos temas envolvendo as discussões 
políticas, notadamente quando diz respeito aos presidenciáveis.

Assim, a internet será o espaço escolhido para se propalar cada vez 
mais a ideologia política, envolvendo a denominada esquerda e direita 
neste caso, perpassando inclusive pelo aval de muitas lideranças impor-
tantes como as Igrejas e os Tempos Religiosos em geral. 

Corroborando com esta realidade, entra em cena as análises dos nú-
meros elaborados pelas agências de inteligências artificiais. A informação 
dessa área não deixa dúvida: os atuais pré-candidatos ao longo de meses, 
sempre procuram proferir discursos e conceder entrevistas com a finalidade 
de criar um fato para alimentar as redes sociais, deixando para um distante 
segundo plano, propostas concretas de governo. É uma verdadeira luta 
dos políticos para conseguirem mais visualizações, hora em hora, dia após 
dia, neste palanque eletrônico que já substituiu o modo antigo de fazer 
grandes campanhas, desde os pleitos anteriores, especialmente quando 
se trata de pelejas nacionais, como é o caso deste ano de 2022.

Os especialistas em marketing político, tanto quanto os represen-
tantes do marketing digital, ensinam o caminho pratico com relação 
ao pleito deste próximo mês de outubro. Para eles, existem fatos que 
carecem de um trabalho diferenciado fora da Casinha da Internet, como 
por exemplo, procurar minimizar a rejeição de determinado candidato. 

Para esses especialistas é muito difícil manter o nome de um pré- can-
didato sendo avaliado positivamente o tempo todo, e quando há contra-
tempo, algo tem de ser feito para refazer o caminho, palmeado visando 
buscar a conquista na aludida empreitada. Mesmo estando conectados, 
por razões diferentes ao assunto político, a tendência dos eleitores é de 
quase sempre não tomarem decisões antes da hora, pois as definições por 
nomes de preferência só acontecem praticamente às vésperas dos pleitos.

Estudiosos, assessores e  conhecedores do tema eleitoral, todos con-
cordam que apenas a disseminação de ódio, pelas rede sociais, o tempo 
todo, não vai ser suficiente para definir uma preferência ou tendência na 
hora chegada da boca da urna. Neste caso, o votante pode avaliar  me-
lhor  os nomes mais propalados durante algum tempo, porém a chance 
vai ser maior para recair na direção de quem ao longo de semanas ou 
meses, tenha difundido mais contudo em suas falas, porquanto nesse 
período, podem ter  realizado as suas propostas concretas. Afinal, a 
eleição de um Presidente da República é algo sério, pois vai ser capaz 
de delinear os rumos da vida de milhões de pessoas, por anos a fio. E, 
neste caso, é melhor apostar em alguém com mais empatia perante 
a população, mesmo que depois de eleito, muita coisa não acontece 
como prometido, porém, sem proposta, sem deixar claro o motivo real 
de uma campanha seria e convincente é tudo mais nebuloso, como se 
estivesse assinando um cheque em branco.

Uma das possibilidades de percepção das autênticas intenções dos 
atuais presidenciáveis pode ser quando acontecer os famosos debates 
de TVs, onde jornalistas e entrevistadores ficam frente a frente com os 
políticos, fazendo perguntas e debatendo assuntos de interesse coleti-
vo. A não ser que os candidatos já bem avaliados pelas pesquisas não 
compareçam, gerando uma certa frustração.
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Banqueiro na política
Embora  não esteja disputando eleições neste ano, o banqueiro e ex-

-presidente do Galo, ricardo guimarães, tem discutido política o tempo 
todo. É o que dizem pessoas próximas. Ele é um dos fortes apoiadores do 
projeto político do Governador Zema. 

nomes de bastidores
Outros nomes de bastidores do segmento empresarial que estão atuando fir-

me nessa peleja deste ano: o ex-ministro Walfrido dos mares guia e o ex-vice-go-
vernador, empresário clésio Andrade. Andrade, segundo constam, têm frequen-
tado de maneira regular alguns escritórios políticos importantes de São Paulo. 

deputado federal 
Dos meandros esportivos, eis o comentário: o ex-presidente do Atlético, 

sérgio sette Câmara deverá ser candidato a deputado federal, tendo apoio 
incondicional de nada menos do que o mega empresário rubens menin. 
Aí fica fácil, não é mesmo gente. 

Patrus e Kalil
Coordenador da campanha do pré-candidato Alexandre Kalil (PSD), 

o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD), tem dito 
a amigos: mesmo estando nesse trabalho de coordenação, não vai abrir 
mão de ser candidato a deputado, para tentar levar  avante o seu projeto. 
Circulam informações nos corredores do Legislativo mineiro indicando: o 
presidente Patrus, com menos de 50 anos de idade, não teria a menor 
pretensão de ficar por longa década como conselheiro do  menor Tribunal 
de Contas, como disse recentemente. A conferir, claro.

Partidos sem importância
A possível aliança entre o PSDB e o MDB mineiro não significa nada, pois 

ambos no âmbito de Minas estão depauperados, e essa aliança significaria  
uma espécie  de sanduíche de Pão com Pão. Comentários ouvidos na porta 
do Café Boca de Pito no edifício 5ª Avenida, na Savassi.    

Zema X Bolsonaro 
Em Brasília, os jornalistas da crônica política, dizem: o relacionamento 

entre o Presidente Bolsonaro (PL) e o Governador mineiro, romeu Zema ( 
Novo), voltou a subir no telhado. Tudo por conta do projeto da Presidência 
da República solicitando que o imposto sobre combustíveis venha a ser 
diminuído, gerando um prejuízo anual de 6 bilhões para o Estado.  Então  o  
governador do Estado se posicionou contra a matéria, e isso, como não pode-
ria deixar de ser, desagradou o Planalto. Coisas da política nacional, ora veja. 

office boy de luxo
Quem quiser deixar o ministro nunes marques, do STF, irritado é dizer que nas 

redes sociais ele está sendo citado como uma espécie de Office Boy de Luxo, do Palácio 
do Planalto, perante a alta corte do judiciário brasileiro. Quanta maldade gente. 

situação difícil
Com uma média de 40% dos trabalhadores brasileiros ganhando 

apenas um salário mínimo, fica difícil de apostar em um crescimento eco-
nômico, sustentável nos próximos anos, com o fim de permitir que o Brasil 
deixe a faixa de pobreza nacional. Opinião do Filosofo luiz Felipe Pondé. 

economia estagnada 
Debatendo sobre temas econômicos na TV Cultura, o professor e eco-

nomista geneser oliveira, projetou que este ano o crescimento do Brasil 
deverá oscilar em torno de 1,6% e isso é bom, mas insuficiente para pos-
sibilitar um crescimento da economia, para  melhorar o nível de emprego 
e renda das pessoas economicamente ativas. 

Política mineira 
Durante o evento reunindo os prefeitos mineiros no Expominas, semana 

anterior, o deputado Aécio neves (PSDB) evitou receber cumprimentos de 
seu ex-amigo e aliado partidário, o deputado federal domingos sávio, que 
atualmente está no PL. Coisas da política mineira, com certeza. 

Política mineira ii
Ainda sobre o parlamentar Aécio neves (PSDB). Durante a posse da 

nova diretoria da Associação Mineira de Municípios, no Expominas, o 
político dividiu em igualdade de condições o número de palmas com o 
Governador romeu Zema (Novo), quando ambos foram anunciados para 
a composição de Mesa das autoridades.   

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

nestor de oliveirA

JornAlistA

Já raiou a liberdade
Em 1822, no dia 7 de setembro, às margens 

do rio Ipiranga, D Pedro I, num gesto de cora-
gem e heroísmo, inspirado nos mais legítimos 
sentimentos de patriotismo brasileiro, sacou da 
espada e gritou – Laços fora, soldados. Indepen-
dência ou morte. Um ato de bravura desejado 
e esperado pelos colonizados do reino portu-
guês há muitos anos, séculos. Pedro Américo 
pintou seu icônico quadro 60 anos após o fato, 
terminando-o em 1888, por encomenda do 
Palácio Bandeirantes de São Paulo. A Imperial 
Guarda de Honra, nele representada, somente 
foi criada em dezembro de 1822, três meses 
após a independência. Na verdade, a beleza e 
o imaginário justificam a pintura.  

No passado, vidas foram dadas pela causa 
da liberdade, como a dos inconfidentes mineiros 
e inúmeros outros movimentos em nossa pátria 
amada. Sem dúvida é a maior data de nossa 
nacionalidade, não importando as muitas e 
diversas versões e razões de como aconteceu.

Em 1922, para celebrar o centenário da 
independência, o governo brasileiro fez realizar 
uma grande exposição internacional, no Rio 
de Janeiro, voltada para a ciência, tecnologia 
e grandeza do Brasil, especialmente com 
destaque para o comércio, higiene e festas, 
viação e agricultura, caça e pesca, além dos 
palácios da Indústria e dos estados. O senador 
Paulo de Frontin foi o autor do projeto de 
lei, destinando 100 mil contos de reis para o 
evento. Países como Argentina, EUA, México, 
Inglaterra, França, Itália, Portugal, Dinamarca 
e Suécia participaram com pavilhões. O da 
França é hoje sede da Academia Brasileira de 
Letras. Na sua inauguração foi feita a primeira 
transmissão de rádio no Brasil, com o discurso 

do então presidente Epitácio 
Pessoa.  Foram mais de treze 
milhões de visitantes, entre 
brasileiros e estrangeiros 
que se entusiasmaram com 
o que viram.    

Em 1972, o governo militar, com suas razões 
estratégicas e na busca de popularidade, houve 
por bem celebrar os 150 anos da independência 
do Brasil com enorme destaque, estilo, forma, 
pompa e circunstância. Fez conhecida e alarde-
ada a palavra sesquicentenário, até então de 
rara verbalização em nossa língua. Foi come-
moração de muitas solenidades, festas, desfi-
les, celebrações, inauguração da tv a cores na 
festa da uva, em Caxias. Ufanismo levado aos 
mais distantes rincões do país para lembrar ao 
nosso povo que somos independentes e aqui 
liberdade é muito mais que uma expressão.

Em 2022, exatos duzentos anos da 
independência, ano do bicentenário de 
nossa maior conquista, de nossa liber-
dade pátria, faltando menos de 100 dias 
para esta celebração, silêncio. Não se 
tem notícia nem registro de alguma pro-
gramação alusiva a tão importante data. 
Raras e pontuais citações no pé das páginas 
dos jornais, rápidas inserções noticiosas na 
tv ou rádio e mais nada. Curioso este país e 
seu povo. Nossos mais caros valores, aqueles 
pelos quais vale a pena lutar e dar a vida, estão 
sendo relegados, esquecidos, sem que lhes seja 
dada a justa importância. Pátria, família, ética, 
honra, dignidade e altivez. Dirão os obtusos de 
plantão que este é ano de eleições, de copa do 
mundo, assuntos suficientes para destaque da 
grande mídia.

Não é necessário registrar a importância 
de nossa independência nem o seu valor 
para a vida de nosso povo, o quanto vale a 
cultura e tradição de liberdade e escolha de 
nossos caminhos por nós mesmos. Ter nosso 
destino, nosso futuro, em nossas mãos vale 
a vida de cada um, como disse aquele louco 
inconfidente, embriagado pelo sonho de li-
berdade, no dizer de Tancredo Neves, ao subir 
o cadafalso para seu enforcamento – “Tivesse 
mil vidas, mil vidas eu daria pela liberdade 
de minha pátria.”

os 5 ex-governadores estão firmes
nos bastidores do pleito desse ano

Amm assina acordo e protocolo
de intenções no governo do estado

A partir de agora, o jogo em relação à suces-
são mineira começa a ser disputado, desta feita 
com um viés mais determinante com situações 
bem definidas, inclusive envolvendo os nomes de 
todos os ex-governadores, cada um ocupando seu 
espaço de atuação, como o caso de Aécio Neves 
(PSDB), Antonio Anastásia (sem partido), Alber-
to  Pinto Coelho (PP), Eduardo Azeredo, PSDB e 
Fernando Pimentel, (PT).

Dois ex-titulares do executivo estadual, Aécio 
e Pimentel estão disputando voto. O tucano ainda 
nutre a expectativa de pleitear o governo de Mi-
nas, como tem sido propalado pelas redes sociais 
e também na mídia tradicional. Caso a pretensão 
não seja levada a efeito, Aécio Neves deverá ser 
candidato a reeleição como parlamentar federal, 
com objetivo de conquistar uma boa votação, 
diante de seu nome que voltou a circular forte 
nos bastidores e junto às lideranças em diversas 
regiões do Estado. 

Buscar uma eleição para deputado federal 
com possibilidade de um apoio efetivamente ex-
pressivo, tanto em Belo Horizonte, como em todo 

o rincão mineiro. Essa  é proposta de Fernando 
Pimentel. Mas como é sabido, a ele coube a tarefa 
de fazer a interface nos entendimentos políticos 
que culminaram na formação de uma aliança 
entre o ex-presidente Lula (PT) e o pré-candidato 
ao governo, Alexandre Kalil (PSD). Perante os 
jornalistas mineiros, Pimentel é uma espécie de 
estrela maior entre os petistas do Estado.

Anastasia e silveira

De volta ao PSDB, Eduardo Azeredo já partici-
pa da direção nacional do Partido, sempre atuan-
do preferencialmente em um colegiado comum, 
quando são ouvidos todos os ex-presidentes 
nacionais da Sigla.  

Constantemente Azeredo se desloca a Bra-
sília com a finalidade de debater temas dos 
mais diversos, embora no âmbito estadual, a 
sua presença é consecutivamente requisitada, 
inclusive recentemente manteve reunião com o 
coordenador da campanha de Kalil ao governo 
de Minas, o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Agostinho Patrus (PSD).

Desde que deixou o governo do Estado, há 
cerca de 8 anos, Alberto Pinto Coelho  não conse-
guiu se afastar da política estadual. Seu escritório 
particular, ao longo desses anos, se transformou 
em uma espécie de “meca” da política mineira. 
Filiado ao PP, o ex dirigente  dos mineiros agora 
está na coordenação de campanha de seu amigo, 
o senador Alexandre Silveira, do PSD. Silveira, 
como é notório, está em franca campanha vi-
sando reeleição para o posto de senador, neste 
pleito de 2022.

Alberto Pinto Coelho  não deixa de lado um 
trabalho também no sentido de convencer o 
eleitorado em relação à reeleição de seu Filho, o 
Betinho Pinto Coelho. 

Sendo coerente com seus princípios, o atual 
ministro de Tribunal de Contas da União, Anto-
nio Anastásia se afastou da cena política como 
não poderia deixar de ser. Mas segundo fontes, 
quando está com tempo livre, e de maneira 
particular, tem procurado manter contatos com 
lideranças do interior, em favor do seu amigo 
pessoal Alexandre Silveira, hoje em plena labuta 
pela reeleição.

O 1º secretário da AMM e prefeito de Itapecerica, Wirley Reis (Teko) 
representou o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos 
Vinicius da Silva Bizarro, na cerimônia de assinatura do Acordo de Coope-
ração Técnica entre a Secult e o Sebrae Minas e do Protocolo de Intenções 
com a Agência RMBH, no dia 7 de junho na Cidade Administrativa. O evento 

contou com a presença do governador Romeu Zema, do secretário de Estado 
de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, do vice-presidente da ALMG, Antô-
nio Carlos Arantes, da deputada Celise Laviola, entres outras autoridades.

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae -MG) visa fomentar 
a atividade turística no território delimitado pelo Via Liberdade. O programa 
foi lançado em abril para impulsionar o turismo nas cidades no entorno 
da BR-040 entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Já a assinatura de protocolo de intenções entre o Governo de Minas e 
o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) tem a missão de viabilizar 
o programa Juntos por Minas. O objetivo é colaborar com o MPMG na 
identificação de projetos de interesse público prioritários para receber 
recursos de fundos ou obrigações impostas em acordos ou em Termos de 
Ajustamento de Conduta.

Participaram da solenidade, também, a prefeita de Vespasiano e 
presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel), Ilce Alves Rocha Perdigão, e o prefeito de Felixlândia, 
Vanderli de Carvalho Barbosa.
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Alberto Pinto coelho um
conciliador da política mineira

Fernando Pimentel ajudou na união Pt e Kalil
eduardo Azeredo participa do

diretório nacional do PsdB
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o risco das sanções econômicas para as empresas

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

Considerada uma prática essencial 
do programa de compliance, a análise de 
riscos de integridade se tornou um proce-
dimento mais comum nos últimos anos. 
É notório que, normalmente, a maioria 
das empresas brasileiras realiza esse 
mapeamento voltado para as questões re-
gulatórias de corrupção e integridade e até 
lavagem de dinheiro. Todavia, observa-se 
que há um fator que as organizações que 
operam no Brasil não costumam mapear 
e considerar que diz respeito às violações 
a normas de sanções econômicas. 

Tais sanções são medidas implemen-
tadas por países ou organizações interna-
cionais (como a Organização das Nações 
Unidas - ONU - ou a União Europeia) como 
mecanismos para pressionar, influenciar 
e punir países, pessoas ou empresas. Em 
uma primeira análise, isso pode parecer 
um tema pouco afeito ao dia a dia das 
empresas e mais ligado ao mundo da 
geopolítica. Porém, apesar de terem 
uma motivação no mundo diplomático, 
as organizações e negócios podem sofrer 
com os efeitos profundos dessas medidas. 

Isso ocorre pois, para fazer com que 
as sanções efetivamente atinjam os alvos, 
países e organizações obrigam as pessoas 
e empresas a deixarem de fazer negócios 

com as partes sancionadas. No caso dos Es-
tados Unidos, por exemplo, as penas pelo 
descumprimento das sanções econômicas 
podem levar a multas de 20 milhões de 
dólares por violação ou mesmo à prisão. 

Além disso, não apenas empresas 
americanas ou com relações próximas com 
os Estados Unidos têm motivos para esta-
rem atentas ao tema. A União Europeia e 
o Reino Unido têm aumentado o programa 
de sanções, assim como o Brasil que editou 
norma sobre o assunto, recentemente, tais 
como a lei nº 13.810/2019 e a resolução 
do Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras (COAF) n° 31/2019. 

Em geral, essas normas criam para 
empresas um risco regulatório relevante, 
à medida que podem ser punidas por 
transacionar diretamente com entidades 
sancionadas ou ainda por terem produtos 
e serviços indiretamente endereçados a 
elas. 

No contexto geopolítico atual, esse 
risco é incrementado. Ao passo que as 
tensões entre os países aumentam, as 
sanções econômicas têm se mostrado 
como uma escolha dos governantes para 
exercerem pressão, fazendo com que 
diariamente novas pessoas e empresas 
sejam incluídas nas listas de sanções e que 

exista um maior investimento dos órgãos 
reguladores em fiscalizar e punir quem 
descumprir essas normas. 

Sob a perspectiva reputacional, com o 
crescer das tensões e de situações de guer-
ra conflagrada, a opinião pública passa a 
olhar para o relacionamento com certas 
pessoas, empresas e países com um novo 
grau de condenação, aumentando o risco 
reputacional para quem se engajar nesse 
tipo de relacionamento. 

Sob a perspectiva operacional, o 
endurecimento da legislação de sanções 
também pode ter efeitos, na medida que 
instituições financeiras globais deixam de 
operar em determinados locais, dificultan-
do operações financeiras para as empresas 
que fazem negócios na região. 

Em conclusão, o momento atual refor-
ça a necessidade de as empresas avalia-
rem os seus programas de compliance no 
que diz respeito ao possível impacto e 
probabilidade desse risco. É importante 
que seja feito o adequado endereçamento 
e mapeamento dessa ameaça e as 
matrizes de risco das empresas necessitam 
incorporar essa análise com urgência, 
assim como os programas de complian-
ce em sanções econômicas precisam ser 
constituídos ou fortalecidos.

igor dias

ministro sem sossego 
Ao fazer uma análise do atual panorama econômico nacional, o jornalis-

ta global carlos sardenberg comentou: o quadro de inflação alta e de juros 
elevados, deve estar tirando sono da equipe do ministro da economia, Paulo 
guedes. Isto é, se ele efetivamente tem a percepção que a situação pode 
piorar ainda mais, para a situação de momento, concluiu o comunicador. 

Acordo improvável
Autoridades ligadas à comunidade internacional avaliam que está 

ficando cada vez mais difícil um Acordo Comercial do Brasil com a Comuni-
dade Economia Europeia, por conta do desmatamento da Amazônia. Este 
tema pé recorrente nos meandros políticos tanto de Brasília como lá no 
Velho Mundo, ora veja.

lula com os banqueiros 
O Paládio do Planalto, mais precisamente assessores políticos do Presi-

dente Bolsonaro (PL), a todo instante espalham que o ex-presidente lula, 
o antigo defensor dos pobres, agora tem mantido encontros regulares com 
os banqueiros de São Paulo, Ufa. 

Jornalista X Planalto
Mesmo sabendo que iria ser inquirido pelo Palácio do Planalto o jorna-

lista global gerson camarotti não perdeu a chance de ser irônico, ao dizer 
que o senador Flávio  Bolsonaro (PL), teve o seu momento de ilusionista 
ao dizer que conseguiu do nada  seis milhões reais para quitar a compra de 
uma mansão na região Sul de Brasília. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.

sem explicação 
São tantas as notícias de catástrofe e tragédias que aos poucos a popu-

lação vai deixando de cobrar os motivos, segundo os quais levaram policias 
da Policia Rodoviária Federal integrarem uma operação na comunidade do 
Cruzeiro, no Rio de Janeiro, cujo evento significou a morte de mais de duas 
décadas de pessoas. Um horror, diga-se de passagem.

dicas para candidatos
Cientistas e outros professores têm dito em São Paulo e Brasília, sobre 

a importância visando um programa de governo mais robusto, para que 
efetivamente almejar ganhar as eleições deste ano no plano federal. Eles 
lembram: o ideal é o povo votar em quem priorizar o investimento em 
educação, ciência tecnologia e saúde.

inflação preocupante.
“Quem viveu na década de 90 com um processo de hiperinflação  sabe 

o desastre que isso representa na vida de todos. Agora que outra vez, a 
inflação já chega a dois dígitos, temos que colocar as barbas de molho. O 
governo tem de agir rápido para reverter esse tenebroso quadro”. Avaliação 
do empresário e ex-deputado federal paulistano, emerson Kapaz. 

educação sem verba
Sindicalistas e especialistas em Brasília  andam inquietos com a de-

cisão do governo federal no que diz respeito ao corte de dois bilhões de 
reais no Ministério da Educação. É muito dinheiro para uma Pasta que já 
venha com problemas sérios, especialmente na área de pesquisa e nas 
Universidades Públicas.  

eleição, voto a voto
Pesquisadores de todo Brasil não demonstraram qualquer entusiasmo 

quando se analisa o quadro de favoritismo do ex presidente lula (PT) em 
relação ao Presidente Bolsonaro (PL). Para entendidos, o pleito vai ser 
difícil, conturbado, cheio de nuances e a disputa será voto a voto até o fim. 
É aguardar para conferir, claro.

Preço médio de compra e venda de imóveis em
Bh apresenta crescimento de 5,36% em 2022

Preço do metro quadrado na Capital está sendo vendido por R$ 4.842 em média

O relatório de compra e venda  produzido 
trimestralmente pela Casa Mineira Por Quin-
toAndar  revelou que Belo Horizonte fechou o 
primeiro trimestre do ano com alta, tanto nos 
valores anunciados de imóveis como nos con-
tratados. O preço do metro quadrado em Belo 
Horizonte cresceu 5,36% em comparação com 
o último trimestre do ano passado, e 0,06% 
em comparação com o primeiro trimestre de 
2021, atingindo a média de R$ 4.842 por m². 
Em relação aos anúncios de imóveis, a variação 
sofreu alta de 3,45% e registrou o valor médio 
de R$ 5.000 por metro quadrado.

Segundo a pesquisa, as zonas Norte, Leste 
e Nordeste tiveram as maiores altas. A região 
da Pampulha apresentou aumento de 1,2%. Já 
a região Centro-Sul registrou crescimento de 
5,6% em relação ao último trimestre de 2021, 
mas continua abaixo do nível registrado no 
início do ano passado. Já a região Oeste teve 
alta de 2,68% em relação ao último trimestre, 
mas também está abaixo do nível observado 
no início de 2021 (1,37%).

Além disso, o estudo mostra que, em ja-
neiro de 2022, a média de desconto dado em 
contratos fechados foi de 3,8%, uma variação 
de 0,6 ponto porcentual em relação ao trimes-
tre anterior. Essa medida reflete o aquecimento 
do mercado a partir da negociação entre 
proprietários e compradores.

O corretor de imóveis da imobiliária Casa 
Mineira, Wellington Barreto, supõe porque o 
mercado pode estar tão aquecido na cidade e 
com altas demandas. “O que leva as pessoas 
a comprarem um imóvel é justamente fugir 
do aluguel, somado aos juros que ainda estão 
razoáveis, em torno de 8,5% ao ano, além da 
facilidade de aprovação de crédito, a grande 
oferta de imóveis na cidade e também a ne-
cessidade de ter um bem já que as aplicações 
financeiras não estão tão atrativas quanto já 
estiveram”.

A respeito do aumento da Selic, o relatório 
mostrou que a rentabilidade potencial dos imó-
veis continua em níveis robustos e se apresenta 
como um investimento seguro, pois o impacto 
no crédito habitacional ainda não foi integral, 
porém ainda é um desafio para o mercado. 

“Estamos averiguando desde o ano passado, e 
a tendência é que ela cresça, fazendo com que 
a procura por imóveis e financiamento fique 
menor e o mercado menos aquecido, porém 
o investimento em imóveis, ainda se mostra 
seguro, pois é um dos poucos ativos que a pes-
soa além de usufruir da moradia, também tem 
a valorização do bem, e a tendência não é de 
queda no valor dos imóveis já que os insumos 
para construção tem crescido” diz Wellington.

A nova edição do relatório elencou ainda 
quais são os bairros da cidade que possuem 
maior liquidez, ou seja, a maior velocidade 
na venda dos imóveis anunciados.  Na capital 
mineira, os imóveis que demandam menos 
tempo para serem vendidos estão nos bairros 
Castelo, Buritis, Funcionários, Cidade Nova e 
Sagrada Família.

“O Castelo é um bairro novo, arborizado, 
que possui ruas largas, comércio próprio e 
transporte para várias áreas da cidade, o 
Buritis também é um bairro atual e atrai 
muitos jovens que procuram imóveis novos, o 
Funcionários sempre foi valorizado por estar 
perto da rede hospitalar e de um grande polo 
comercial e cultural-gastronômico, e o Cidade 
Nova e Sagrada Família são um dos melhores 
bairros da cidade, possuem infraestrutura de 
comércio e transporte excelente e vias de aces-
so sensacionais”. Aponta Wellington Barreto

Em contrapartida, Santo Antônio, Serra, 
Sion e Gutierrez são regiões em que as transa-
ções demoram mais para serem concretizadas. 
“O que leva um bairro a não ter alta liquidez é 
a proximidade de comunidades, a topografia 
muito acidentada, a falta de comércio e trans-
porte e a distância da área central de serviços 
da cidade”. Explica o corretor.

 No que diz respeito à rentabilidade de 
imóveis, o Relatório QuintoAndar  mostrou que, 
em Belo Horizonte, a média é de 5,07% ao ano 
com o aluguel de apartamentos vendidos. Os 
locais com um dormitório são os mais rentáveis 
(6,5%), seguidos por imóveis de dois (5,07% ) 
e três dormitórios (5% ). A rentabilidade de um 
imóvel é medida pelo preço que o investidor 
paga e pelo preço que ele consegue cobrar de 
aluguel. Quanto menor for o preço do imóvel 
e maior o preço do aluguel, melhor será o 
retorno.

O publicitário Marcos Henrique está à pro-
cura de um apartamento para morar sozinho 
e conta que prefere a região centro-sul, apesar 
dos preços que podem ser altos. “Gosto muito 
de sair para bares e comércios da área, além de 
estar perto do centro e do local onde trabalho, 
então facilitaria bastante a vida. Sei que os 
preços dos imóveis nestes bairros podem ser 
altos, mas é algo que venho planejando a um 
tempo e pretendo adquirir ainda esse ano.”

segundo a pesquisa, as zonas norte, leste e nordeste tiveram as maiores altas nos valores de imóveis
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nat macedo

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

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

Preços de vacina variam até
115% em Belo horizonte

Uma análise feita pelo Mer-
cado Mineiro apontou que 
os preços de vacinas nos 
principais laboratórios de 
Belo Horizonte estão va-

riando expressivamente. Um exemplo é 
a Gripe Tetravalente, que tem custado de 
R$ 60 a R$ 140, uma diferença de 115%. 
A vacina contra Varicela, também de alta 
demanda, apresentou distinção de 62%, 
custando entre R$ 175 até R$ 285. 

A vacina contra Hepatite B Infantil cus-
ta de R$60,00 até R$100, uma variação 
de 66%. O imunizante contra a Tríplice 
Viral foi de R$90 até R$140, diferença 
de 55%. A vacina contra Pneumonia 
(Pneumo 23) subiu de R$114 para R$180, 
distinção de 58%. Por fim, a vacina contra 
Febre Amarela saltou de R$131 até R$205 
variando 56%.

O estudo ainda aponta que, nos últi-
mos 6 meses, alguns imunizantes tiveram 
uma alta no preço de um modo geral. A 
Gripe - Influenza (Tetravalente) subiu de 
R$52,36 para R$98,89, um aumento de 
115%. A vacina contra Varicela custava em 
média R$197,92 e subiu para R$211,82, 
um salto de 7%. A vacina contra o Herpes 
Zóster foi de R$ 526,42 para R$ 543,70, 
um crescimento de 3,28%, e a vacina con-
tra Hepatite B Infantil pulou de R$64,00 
para R$74,60, variando 16,56%.

O economista e gestor do site Merca-
do Mineiro, Feliciano Abreu, aponta que 
o que chama mais atenção é a variação 
entre um laboratório e outro. “Apesar 
dos aumentos, essa diferença é que 

se destaca. Elas ocorrem porque, por 
mais que existam vários laboratórios, 
o consumidor não tem o hábito de 
pesquisar. Então esses estabelecimentos 
acabam por colocar os valores que 
desejam, o que resulta nessas diferenças 
significativas. Algumas vacinas tendem a 
ficar mais caras dependendo do período, 
como a da gripe que tem muita demanda 
agora no período seco.”

Ele adiciona que essa variação acaba 
por impactar no bolso do consumidor. 
“Quando ele não encontra a vacina no 
posto de saúde, de distribuição gratuita, 
acaba por buscar ela na rede particular. 
Principalmente os pais de crianças mais 
novas. Por isso, é bom sempre fazer uma 
pesquisa de preço, pois os valores podem 
variar. É importante analisar bem, afinal, 
saúde não é brincadeira”.

O economista Mathias Naganuma 
ressalta alguns fatores que podem ter 
impactado no aumento do preço das va-
cinas. “Tanto as vacinas quanto alguns 
exames subiram, pois, praticamente 
90% dos insumos, reagentes e kits ne-
cessários são importados. No período 
da pandemia, a produção foi suspensa. 
Dessa forma, muitos estabelecimentos 
não receberam suas demandas, uma 
vez que os fabricantes primeiro preci-
saram produzir e entregar os pedidos 
anteriores ao isolamento social, bem 
como atender a demanda atual. Sendo 
assim, tendo em vista a oferta diminu-
ída desses ‘produtos’ os preços foram 
elevados”. 

Somado a isso, o cenário macroeconô-
mico também influencia. “Principalmente 
o aumento do dólar e a guerra na Ucrânia 

que causou um desabastecimento global. 
Isso acabou por influenciar diretamente 
no aumento da inflação criando um efeito 
em cadeia para o aumento dos preços 
no setor”. 

Para driblar os aumentos e variações, 
ele reforça a importância de valorizarmos 
o Sistema único de Saúde. “Para o consu-
midor que não está disposto ou não pode 
arcar com os valores, a principal dica é a 
de que continue se vacinando pela rede 
pública de saúde. No que diz respeito 

aos exames laboratoriais, utilizar a rede 
de atendimento contemplada por seu 
convênio médico ou o SUS”. 

Mãe de duas crianças, a advogada 
Magda Lionel, tenta aproveitar ao má-
ximo a imunização oferecida pelo SUS. 
Mas não teve acesso a todas. “Minha 
ginecologista me indicou tomar a vacina 
do HPV, por exemplo, que não é acessível 
para a minha idade nos postos de saúde. 
Outra que precisei pagar foi a de pneu-
monia para a minha mãe e minha sogra, 

que são idosas. Esse imunizante também 
foi indicado pelos médicos de cada uma”.

Para conseguir arcar com tudo, ela 
conta que fez uma pesquisa de preço bem 
detalhada. “Liguei para vários laborató-
rios e clínicas até encontrar um que me 
fizesse um valor acessível e acabei por 
tomar minha vacina e levar minha mãe 
e sogra para se imunizarem no mesmo 
lugar que eu. Conseguimos até um des-
conto. Vale a pena tirar um tempo para 
avaliar todas as opções”, conclui.

Análise também mostra alta nos preços no último semestre
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Uma parceria inédita entre 
empresários e trabalhadores 
pode garantir investimentos 
fundamentais para Minas 
Gerais. É o Fórum Estadual 
Pró Emprego e Renda que se 
reuniu hoje na sede da Fede-
ração das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG). O presiden-
te Flávio Roscoe  salientou a 
representatividade das entida-
des que juntas terão mais força 
para trazer e concretizar novos 
empreendimentos para Minas 
Gerais. “Isso vai proporcionar 
o aumento de postos de tra-
balho, renda e recolhimento 
de tributos, com melhoria na 
qualidade de vida de toda a 
sociedade mineira”, ressaltou.

A iniciativa também foi 
comemorada pelos represen-
tantes dos trabalhadores. O 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação do Estado de 
Minas Gerais, José Afranes de 
Carvalho, vice-presidente da 
Força Sindical. Ele relatou que 
tem lutado para a consolida-
ção de investimento em etanol 
de milho na região do Alto 

Paranaíba, que tem grande 
potencial. Neste sentido, o 
presidente da FIEMG salientou 
a pertinência da união de 
forças «Formamos um Fórum  
de mão dupla para buscar 
emprego e renda para Minas 
Gerais,” ressaltou.

A presidente do Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e do Material Elétri-
co de Sabará, Patrícia Vinte Di 
Iório, lembrou que o trabalho 
conjunto realizado em Minas 
Gerais já trouxe benefícios 
para a sociedade brasilei-
ra durante a pandemia. “O 
maior acordo trabalhista da 
história do Brasil firmado com 
representantes laborais, pelo 
qual salvamos 12 milhões 
de empregos, que foi uma 
das inspirações do Fórum”, 
lembrou. Neste sentido, o pre-
sidente da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos de Minas Ge-
rais, Marco Antônio de Jesus, 
ligado a CUT parabenizou “a 
iniciativa do Fórum, que busca 
conhecimento pra falar com 
propriedade para geração de 
emprego e renda”.

Os pequenos negócios foram 
responsáveis por mais de 84% 
do saldo de empregos gerados 
em abril, segundo levantamento 
feito pelo Sebrae com dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho. No quarto 
mês do ano, as micro e pequenas 
empresas contabilizaram um 
saldo positivo de 166,8 mil novos 
postos de trabalho. Ao todo, 
foram 1.854.557 admissões e 
1.657.591 desligamentos. 

No acumulado de 2022, o 
Brasil já soma 770.593 vagas 

abertas, sendo que os empreendi-
mentos de micro e pequeno porte 
responderam por uma grande fa-
tia desse montante, com 585.560 
novas contratações, ou seja, qua-
se 80% do total. A porcentagem 
é equivalente à registrada no 
mesmo período de 2021.  

“Os dados mostram que as 
micro e pequenas empresas 
continuam sendo as grandes 
geradoras de emprego no Brasil. 
São empreendedores resilientes 
que venceram a pandemia e 
continuam movendo a economia 
nacional. É fundamental continu-

ar apoiando esses empresários 
com políticas de crédito e com a 
possibilidade de renegociação de 
dívidas, tanto de empréstimos, 
quanto de impostos e fornecedo-
res”, enfatiza o diretor técnico do 
Sebrae, Bruno Quick. 

Em abril, o setor que mais 
contratou foi o de Serviços, com 
saldo de 93.404 postos de traba-
lho. Os segmentos de Comércio e 
Construção ficaram praticamente 
empatados na segunda e terceira 
posição, com 28.420 e 25.267 
empregos gerados, respectiva-
mente.

Fecomércio mg promove rodada de negócios
voltada para microempreendedores individuais

Evento gratuito contará com participação de diversos parceiros da Federação, que devem apresentar produtos e serviços com condições diferenciadas

Encontrar benefícios e soluções 
eficazes para seus negócios é sem-
pre um desafio para os Microem-
preendedores Individuais (MEIs), 
uma vez que o foco da maioria 
dos fornecedores são as empresas 
de maior porte. Com o objetivo de 

suprir essa demanda, a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo de Minas Gerais (Fecomércio 
MG) promove no dia 28 de junho, 
a partir das 8h, o evento “Seja um 
MEI de sucesso - 1ª Rodada de Ne-
gócios da Fecomércio MG”.

Durante a programação, os 
participantes poderão conhecer 
os serviços e soluções com con-
dições diferenciadas, disponíveis 
para os representados que es-
tão em dia com a Assistencial. 
Estarão presentes as seguintes 

empresas parceiras: Sesc, Senac, 
Sebrae, Unimed, Porto Seguro, 
Myrp, Cemig Sim e Naves Co-
municação. Além disso, haverá 
representantes do corpo técnico 
dos setores Arrecadação e Jurídi-
co da Federação para auxiliar nas 
dúvidas operacionais e legais, 
além de apresentar os demais 
benefícios da Assistencial.

O pontapé inicial para mapear 
as principais necessidades dos 
Microempreendedores Individuais 
veio da área de Estudos Econômi-

cos da Fecomércio MG. Em 2021, 
o setor realizou um levantamento 
que mostrou que 77% dos MEIs 
têm interesse em participar de pa-
lestras, workshops, treinamentos 
e/ou consultorias, relacionando 
temas diversos. A pesquisa apu-
rou também quais os principais 
benefícios buscados por eles. 
Produtos e serviços voltados para 
softwares de gestão, capacitação 
empresarial, linhas de crédito e 
saúde e bem-estar foram alguns 
dos mais citados. 

“Esses dados nos ajudam a 
definir as ações que promovemos 
com o objetivo de estabelecer 
uma conexão direta entre os 
parceiros comerciais da Fecomér-
cio MG e os empresários MEIs 
representados pela entidade, 
obtendo orientações, adquirindo 
produtos, informações e buscando 
o conhecimento para seu desen-
volvimento profissional e de seu 
empreendimento”, afirma o coor-
denador comercial da Federação, 
Amâncio Marcos Costa de Castro.

O evento também contará 
com a participação do Sesc, que 
disponibilizará um consultor para 
atendimento e detalhamento de 
informações referentes à aquisi-
ção dos benefícios oferecidos aos 
empresários do comércio. Além 
disso, os participantes concorrerão 
a duas cortesias de hospedagem 
em uma das unidades do Sesc em 
Minas, considerando duas diárias 
para casal. O Senac em Minas, 
por sua vez, sorteará consultorias 
gratuitas dentro da necessidade 
do MEI contemplado.

Uma palestra sobre tendências 
para o mercado, com o econo-
mista-chefe da Fecomércio MG, 
Guilherme Almeida, e o Analista 
do Sebrae Minas, Victor Mota Fer-
reira, completa a programação. 

Em respeito aos protocolos de 
prevenção ao COVID-19, as ativida-
des serão divididas em dois turnos: 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. As 
vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas pelo Sympla.

economista-chefe da Fecomércio mg,
guilherme Almeida fará uma palestra
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Parceria inédita de empresários e
trabalhadores para garantir investimentos

Pequenos negócios geraram oito
em cada dez empregos em abril

As micro e pequenas empresas contabilizaram um saldo de 166,8 mil novos postos de trabalho
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Pioneirismo 
 Durante a reunião, foi apresen-

tado o projeto da Sigma Lithium, que 
está investindo na divisa entre Araçu-
aí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha, 
Norte de Minas Gerais. A unidade vai 
produzir lítio com grau de bateria de 
alta pureza e será a primeira planta 
do gênero no Brasil, com investi-
mento de R$ 1,2 bilhão e geração de 
empregos locais que podem gerar 
novos postos de trabalho em várias 
cadeias produtivas mineiras.

O presidente do Sindicato da In-
dústria do Ferro no Estado de Minas 
Gerais, Fausto Varela Cançado cum-
primentou a iniciativa do trabalho 
conjunto e a apresentação do “inves-
timento que traz agregação de valor 
para a economia local” Opinião com-
partilhada pelo presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico do Estado de Minas Gerais, 
Ernane Geraldo Dias, que ressaltou 
a importância da «manutenção da 
população nos seus locais de origem 
com empregos de qualidade» e para-
benizou a Fiemg por chamar sempre 
os trabalhadores para o diálogo.
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

cAmPAnhA AgressivA - Estamos ainda na pré-campanha e os candidatos já 
deram o tom de como ela será desenvolvida em Minas. O tom agressivo do 
candidato Alexandre Kalil  já recebeu o troco do governador Romeu Zema, 
candidato à reeleição. Os dois já trocaram farpas no encontro dos prefeitos 
realizado em Belo Horizonte. Lembrei me da campanha de 1982, entre Tan-
credo Neves e Elizeu Resende pelo Governo de Minas. Elizeu Resende, mais 
novo que Tancredo, afirmava nos comícios que era mais jovem, com mais 
disposição para o Trabalho, enquanto seu opositor já era um velho. Tancre-
do com sua sabedoria ao ser questionado sobre isso afirmou: Pois é.  Nero 
também era jovem e mesmo assim colocou fogo em Roma e foi um desastre!

desesPero eleitorAl - Foi assim que classificaram o desejo do Presidente 
Bolsonaro de retirar todos os impostos da gasolina, óleo diesel e álcool 
vendidos nos postos de todo o Brasil e ainda os botijões de gás de cozinha. 
Ele negociou com Paulo Guedes uma compensação do Governo Federal 
aos Estados para que eles renunciem a seus impostos nos combustíveis até 
dezembro deste ano. Assim, o Presidente baixa os preços dos combustíveis 
sem mexer na política de preços da Petrobrás.

QuestionAmentos - O ex-ministro Sérgio Moro foi proibido pela justiça 
eleitoral de disputar mandato pelo Estado de São Paulo, em ação proposta 
por um deputado do PT. No entanto, a ex-ministra Marina Silva que é do Norte 
do País, deve disputar uma vaga na Câmara Federal por São Paulo. Outros 
lembram que Sarney foi senador pelo Amapá, sem nunca ter morado lá.

Pic  Arraiá
O PIC-Pampulha Iate Clube está comemorando 61 anos de fundação, 

para marcar a data.  Mais uma vez realizou a tradicional festa junina, o 
Arraiá do PIC na noite do dia 4 de junho com mais de 5 mil pessoas no 
clube; tudo bem organizado, começando às 8 da noite até 4 da matina, 
além dos fartos open food e bar, e o show de Luan Santana.

A maior preocupação do Presidente Bolsonaro é uma greve 
dos caminhoneiros neste ano eleitoral. Para ele, seria o fim 
da reeleição. O Presidente tem verdadeiro “horror” quando é 
apontado pelas pesquisas como o culpado pela inflação e alta 
de preços dos combustíveis. 

Apenas para lembrar: A estrada que começa ao pé da serra 
e vai até a Ermida de Nossa Senhora da  Piedade  nunca foi 
administrada pelo DER. Depois da pandemia, a Arquidiocese de 
Belo Horizonte, administradora e mantenedora do Patrimônio da 
Piedade é quem administra a entrada de pessoas naquele local. 
As pessoas pagam pedágio em qualquer estrada, mas alegam 
coisa pública, quando se trata da Serra da Piedade. 

gato escaldado tem medo de água fria, diz o velho ditado 
e por causa disso, os shoppings da cidade estão reforçando a 
segurança próxima às joalherias em seu interior por causa do 
movimento pelo Dia dos Namorados.  

de um vereador que pediu para não ser identificado. Esse 
Fuad Noman é um verdadeiro papel higiênico: “Está limpando 
a sujeira feita pelo Kalil na Prefeitura”.

mariana vai conhecer no dia 18 de junho a Seresta Imperial, 
patrocinada pelo Instituto Vale e apoiada pelo Prefeito Juliano 
Duarte. Por causa de tanto evento na cidade, turistas estão 
ficando em Ouro Preto.

domingo, dia 12 de junho
Juliana Abreu Antão 
Marmud Rachid
Geraldo Taxinha, ex-prefeito de Onça de Pitangui 
Renato Rios Neto - Rádio Itatiaia 
José Carlos Piôto - Rádio Itatiaia 
Jornalista Rodrigo Freitas, Rádio Super

segunda - feira, 13
Artur Abreu Antão 
Deputado Antônio Genaro de Oliveira 
Advogado Antônio Bráz, Contagem 
Repórter Claudio Resende - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 14
Jornalista Danilo Andrade 
Ronaldo Lima 

Quarta-feira, 15
Geraldo Diniz Couto 
Terezinha Breguncci Nogueira 
Jornalista Olkack Esteves 
Silvério Cândido 

Quinta-feira, 16
Jornalista Eugenio de Oliveira 
Leonardo Claudino Grança Boechart - Assembleia

sexta-feira, dia 17
Jornalista Ana Marina, Jornal Estado de Minas 
Jornalista Paulo Lott
Delegado Édmo Santos Menezes 

sábado, 18 
Dr. Vilmar de Oliveira Filho 
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
Elizabethe Santos Chaves

áurea moreira e o jornalista sérgio moreira, o publicitário helvecio 
Flores,  assessor do prefeito de ouro Preto, evandro Xavier gomes , o 
presidente do Pic, Antônio eustáquio soares, o diretor comercial da 
record minas, Wagner espanha e o jornalista marcílio soares. even-
to top, a melhor festa junina de Bh, show de organização e diversão
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posgraduacaosenac.com.br
0800 724 4440

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

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

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

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

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

6 - Carga horária 
de 424 horas.

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

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% para 
alunos e ex-
alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você 
escolher o MBA Senac:

*Consulte condições.

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

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

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

Valor por tempo limitado. Aproveite! 

24x de R$ 253,00

Matricule-se:

Henrique 
Ventura
ex-aluno
MBA
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O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Para que servem as próteses penianas
compradas pelo exército por r$ 3,5 milhões?

Representantes do exército 
brasileiro vieram a público para 
justificar o motivo pelo qual a 
força armada havia comprado 
cerca de R$3,5 milhões em 
próteses penianas. Ao todo, 
foram comprados 60 objetos 
que custam entre 50 e 60 mil 
reais. Os modelos comprados 
pelo exército são os mais caros 
da categoria. 

Depois de tanto burburinho, 
a pergunta que fica é: para 
que serve a prótese peniana? 
De modo geral, o objeto é uti-
lizado por nós, urologistas, no 
tratamento contra a disfunção 
erétil em graus mais severos. Ou 
seja, o objeto é utilizado para 
restabelecer a função sexual das 
pessoas que perderam a ereção. 
Porém, as próteses são usadas, 
geralmente, como último tra-
tamento para disfunção e não 
como primeiro tratamento após 
diagnóstico.

Apesar de ser um assunto 
no mínimo “curioso” para boa 
parte dos brasileiros, esse tipo 
de tratamento tem se popula-
rizado cada vez mais. No Brasil, 
cerca de 50% dos homens acima 
de 40 anos apresentam alguma 
condição de disfunção erétil. Em 
números globais, estima-se que 
100 milhões de homens passam 
pelo problema, sobretudo após 
a pandemia da COVID-19. 

O isolamento social e todas 
as mudanças que a pandemia 
acarretou na vida das pessoas, 
em nível mundial, é um fator 
contribuinte para o aumento 
de homens com disfunção eré-
til. Com o aumento dos casos, 
aumenta-se também o número 
de pessoas em tratamento.

As próteses mais populares 
são divididas em duas cate-
gorias: as semirrígidas e as 

infláveis. A primeira, como o 
nome prevê, é uma prótese que 
fica rígida o tempo todo, não é 
maleável. Já a prótese inflável 
é mais “fisiológica”, ou seja, 
simula uma ereção natural. 
Nesse caso, o paciente utiliza o 
objeto quando vai começar uma 
relação sexual. 

A dinâmica para o uso da 
prótese inflável é relativamente 
simples: o paciente aperta uma 
espécie de bombinha que infla 
o objeto para o uso durante a 
relação. Ao final, a prótese é do-
brada e o pênis volta ao estado 
normal sem ereção. O mesmo 
acontece quando a prótese 
é colocada em um momento 
em que não haverá relação, o 
paciente fica com objeto, mas 
ele não interfere na condição do 
pênis se não for acionado com o 
bombeamento. 

Mas para fazer o tratamento 
com as próteses é preciso haver 
a indicação do urologista, que 
é o cirurgião especializado em 
cirurgias na região. O proce-
dimento é indicado para todo 
paciente em condição severa 
de disfunção erétil que já ten-
tou outros tratamentos menos 
invasivos, mas não obteve a cura 
da condição. O procedimento 
cirúrgico para introduzir a pró-
tese pode ser feito em qualquer 
idade, mas a cirurgia é feita 
majoritariamente em homens 
a partir dos 60 anos. Em casos 
esporádicos, a prótese também 
pode ser indicada para pessoas 
mais jovens. 

A boa notícia é que o trata-
mento quase não possui con-
traindicações. As condições que 
impedem a cirurgia também são 
raras, como a incapacidade de 
recebimento da anestesia por 
parte do paciente ou mesmo o 
uso contínuo de anticoagulan-
tes. Depois da implantação, as 
próteses não precisam ser tro-
cadas, já que não possuem um 
prazo de validade estabelecido.

Apesar da polêmica, fica 
o alerta: a disfunção sexual é 
uma realidade para milhões 
de brasileiros, principalmente 
a partir dos 40 anos, e deve 
ser tratada tão logo seja des-
coberta. Se for preciso o uso de 
próteses durante o tratamento, 
o médico urologista avaliará e 
fará com que o implante seja 
colocado de forma segura para 
o paciente. Caso seja necessá-
rio o uso de remédios ou de 
tratamentos alternativos para 
a perda da função sexual, é 
preciso ter paciência, pois na 
maioria dos casos a falta de 
ereção tem tratamento e cura. 
Cuide-se!

Venda seu carro da
forma mais vantajosa
com a Carro no Bolso.

Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.

Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso

nova onda: número de pessoas infectadas
pela covid-19 dispara em minas gerais

Contudo, sintomas apresentados pelos infectados têm sido mais leves

Os casos de COVID-19 têm crescido 
em Belo Horizonte e em todo o 
estado de Minas Gerais. Após a 

queda nos diagnósticos da doença - re-
gistrada de março para abril - em maio, 
houve um aumento de 12% nos testes RT-
-PCR realizados em rede pública. Os dados 
são da Secretaria de Estado de Saúde e 
apontam para um aumento expressivo: 
59 mil casos foram confirmados no último 
mês. A média diária, segundo os boletins, 
é de 6.470 novos casos por dia. 

Belo Horizonte segue esse aumento. 
Na semana do dia 30 de 
maio até 3 de junho, houve 
um crescimento de 286,8% 
nos atendimentos em Cen-
tros de Saúde e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) da 
cidade, de acordo com dados 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (Sindibel). 
De acordo com a análise, 
neste período foram assistidos 
25.800 pacientes com suspeita de gripe 
ou COVID-19. 

O infectologista Estevão Urbano in-
dica que há uma nova onda da doença 
acontecendo. “Existe um número muito 
grande de infecções, mas na comuni-
dade, ou seja, há menos demanda por 
internação. Os casos têm sido mais leves, 
principalmente pela proteção conferida 
pela vacina. Contudo, eles podem causar 
um mal estar para quem os contrair. Te-
mos observado também o que estamos 

chamando de COVID longa, que é quando 
o paciente tem sintomas por um período 
prolongado”.

O infectologista Leandro Curi fala 
sobre os sintomas apresentados nesse 
período. “A Ômicron e suas variantes 
são menos mortais. Contudo, é o avanço 
vacinal que tem feito com que os casos 
fiquem mais leves. Pessoas já imunizadas 
estão apresentando sinais semelhantes as 
doenças como resfriado, gripe e faringite. 
É um incômodo na garganta, nariz escor-
rendo, dor de cabeça, espirro e tosse”.

Foram esses os sintomas apresenta-
dos pelo torneiro mecânico João Pedro 
Silva. Ele conta que não desconfiou de 

COVID no início, pois acredi-
tava ser um resfriado devido 
à mudança de tempo e clima 
seco. “Só que aí outras pesso-
as da empresa começaram a 
ter os mesmos sintomas. Um 
deles fez o teste e deu positi-
vo, quando eu fiz o meu, deu 
positivo também”.

Ele conta que levou um 
susto. “A gente pensa que 

está vacinado e não vai acontecer mais. 
Só que, como todos os especialistas estão 
falando, a COVID ainda está aí, podemos 
pegar ela mesmo vacinados. Contudo, 
essa é a segunda vez que pego, não há o 
que comparar. Na primeira, sem a vacina, 
eu fiquei muito mal. Agora, foi uma coisa 
bem leve e menor”.

Curi acrescenta: o uso de máscara 
ainda é fundamental. “As vacinas estão 
aí para evitar que as pessoas evoluam 
para quadros complicados da doença. 

Mas elas não protegem contra a trans-
missão. A vacina que nós temos para essa 
transmissão é a máscara. Eu sou a favor 
da obrigatoriedade do uso”.

Urbano também acredita que o uso 
da máscara segue sendo fundamental. 
“Nós estamos em uma nova onda, por 
isso, é importante usá-la principalmente 
em locais fechados e aglomerados. Preci-
samos dessa proteção até que os números 
melhorem. Principalmente para proteger 

os que têm maior risco de doença grave, 
ou seja, os imunossuprimidos”.

O clínico geral Pedro Sampaio aponta 
que esse deve ser um cuidado que toda 
a população deve ter. “O uso de máscara 
vai da consciência de cada um, indepen-
dente das prefeituras liberarem ou não. 
É importante ressaltar que a troca dela 
deve ser feita com frequência, pois uma 
máscara usada por muito tempo emprega 
uma falsa proteção. Além disso, a máscara 

de pano não é indicada para proteção da 
Ômicron. O ideal é a n95 ou a máscara 
cirúrgica”.

Outros cuidados também devem ser 
tomados de acordo com o especialista. 
“Máscaras em locais cheios, evitar ficar 
muito perto das pessoas, e sempre higie-
nizar as mãos. Além disso, as empresas 
que puderem, devem manter seus fun-
cionários trabalhando em homeoffice”, 
conclui.

“existe um
número muito 

grande de
infecções, mas
na comunidade

há menos
demanda por
internação”

Para especialistas, máscara, distanciamento e homeoffice ainda são os pilares para controle dos casos
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Adoções irregulares podem afetar
crianças e famílias biológicas e adotivas

A lei determina que toda pessoa ou família interessada em adotar deve procurar o sistema judiciário

De acordo com o Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento (SNA), 
criado em 2019, no ano passado, 

houve um recorde no número de adoções 
no país: foram 3.736 adoções de crianças 
e adolescentes concluídas em 2021, um 
aumento de 18,7% em relação aos 3.146 
menores de idade adotados no Brasil em 
2020. Porém, ao mesmo tempo, o levan-
tamento também mostrou que 8,7% das 
adoções iniciadas foram interrompidas por 
devoluções de crianças a abrigos. Em 2022, 
dados preliminares mostram que de 1.613 
adoções iniciadas, 62 foram interrompidas 
por devoluções. 

Para a psicóloga, Brenda Mara, o trau-
ma do abandono pode ser revivido ao longo 
da vida da criança, todas as vezes que ela 
se depara com esse sentimento. “Quando 
ocorre a devolução da criança para a institui-
ção, pode ser criado  um novo trauma, além 
do já vivenciado até aqui. O processo até a 
adoção já é por si só muito difícil e extenso,  
encontrar esses novos cuidadores leva-se 
tempo podendo também não ser adotado. 
Sendo necessário, por parte das instituições 
e do judiciário, cada vez mais atenção para o 
período de estágio de convivência, período 
de 90 dias destinado para a criação de 
vínculo afetivo consistente e sólido entre o 
adotado e os adotantes”.

Ela ressalta como todo o processo da 
adoção pode afetar a criança. “A criança 
cria em si um amor pela família, por mais 
desestruturada que ela seja, e esta é na-
turalmente a sua preferência no cuidado. 
Ela precisa assimilar, o afastamento muitas 
vezes repentino, a falta de condição dessa 

família que não pode mais ficar com ela, 
o período de espera dentre tantas outras 
crianças desconhecidas e no meio disso 
tudo compreender que virá uma nova 
família para cuidar dele, mas sem previsão 
de tempo”.  

Apesar da sistematização recente desses 
números, o país lida com um problema 
antigo, que são as adoções irregulares, 
popularmente conhecidas como ‘adoção 
à brasileira’, onde os procedimentos legais 
exigidos no processo não são seguidos. 

Segundo a advogada de direito de 
família humanizado, Mariana Tavares, o or-

denamento jurídico Patrio veda essa prática 
com a  lei 12.010/09. “Com as modificações 
impostas pela lei, foram reduzidas significa-
tivamente as possibilidades de adoção intui-
tu personae (adoção em que o adotante é 
previamente indicado por manifestação de 
vontade da mãe ou dos pais biológicos ou, 
não os havendo, dos responsáveis legais) 
conforme a nova redação do artigo 50 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do 
parágrafo 13 deste mesmo dispositivo”.

A discussão veio à tona recentemente, 
quando no final de maio a atriz, Carol 
Nakamura, usou seu perfil no Instagram 

para falar sobre a decisão do filho adotivo de 
pedir para morar com a mãe biológica. Em 
seus stories, ela conta que conheceu Wallace 
durante uma ação social que fazia no lixão 
de Gramacho, na região metropolitana do 
Rio de Janeiro, há três anos. Ao descobrir 
que ele, então com 9 anos, nunca tinha 
ido à escola, pediu permissão para a avó 
do garoto (na época, a mãe não estava 
presente) se poderia levá-lo para sua casa 
para que pudesse estudar.

Ela possuía apenas a guarda provisória 
da criança, que segundo ela, começou a 
pedir para ir para a casa da mãe toda vez 

que era repreendido, e quando estava lá, 
não ia à escola, por um período de quinze 
dias. “O Wallace estava safado, não tem 
outra palavra para dizer porque ele já tinha 
entendido que eu não tinha a guarda dele. 
Então, se a gente brigasse ou colocasse de 
castigo por alguma coisa que ele fez de 
errado, ou chamasse atenção, ele queria ir 
para a casa da mãe”. 

Mariana explica que para iniciar o Pro-
cesso Legal de Adoção, primeiramente, faz-
-se necessário que o futuro adotante esteja 
consciente e convicto da sua decisão em 
adotar. “Deverá procurar um advogado ou a 
Defensoria Pública, para que o acompanhe 
e oriente perante a Vara da Infância e da 
Juventude da sua Comarca, para o Processo 
de Inscrição para adoção, e ainda, para o 
trâmite da Ação de Adoção”. 

A advogada conta que a gestante, que 
por ventura, não deseje ficar com o seu 
bebê, deve se utilizar do instituto da Lei da 
Entrega voluntária, prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. “No citado caso, 
a gestante pode manifestar o interesse da 
entrega do seu filho para adoção, mesmo 
antes do nascimento em hospitais, conse-
lhos tutelares, postos de saúde e em redes 
de proteção à criança. Posteriormente, é 
direcionada à Vara da Infância e Juventude”.

Ela esclarece que de forma geral, a 
demora ocorre, em decorrência dos perfis 
buscados dos futuros adotados tais como: 
sexo, idade, cor da pele. “Quando não há 
um “perfil padrão” desejado, o processo 
de adoção é bem célere. No caso de grupo 
de irmãos, esse processo também é mais 
rápido. Há de se destacar, que no caso 
de crianças e/ou adolescentes portadores 
de necessidades especiais, a tramitação é 
prioritária e mais célere”.

número de adoções bateu recorde em 2021
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empresa planeja instalar nova ferrovia em minas
Os trilhos ligariam Sete Lagoas ao Espírito Santo e Goiás, com ramal em Conceição do Mato Dentro

Minas Gerais pode ganhar uma nova 
ferrovia, que seria uma alternativa às atuais 
linhas usadas quase exclusivamente para o 
transporte de minério. O projeto foi apre-
sentado no dia 2 de junho, em audiência 
pública realizada pela Comissão Extraordi-
nária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 
Conceição do Mato Dentro (Região Central).

A proposta foi aprovada em dezembro 
do ano passado pelo governo federal, 
com base no novo marco regulatório do 
transporte ferroviário, estabelecido pela Lei 
Federal 14.273, de 2021, que facilita os inves-
timentos do capital privado na construção 
de novas linhas. O empreendimento foi 
autorizado para a empresa Macro Desen-

volvimento, que estima investimentos da 
ordem de R$ 32 bilhões.

O projeto prevê a construção de um 
eixo ferroviário dividido em duas estradas 
de ferro (EF). A primeira extensão ligará o 
município de Sete Lagoas (Região Central) 
à Presidente Kennedy (Espírito Santo), 
atravessando o Vale do Aço e com um ramal 
passando por Conceição do Mato Dentro. A 
segunda etapa estenderia as linhas até à 
cidade de Anápolis (GO), totalizando 1.450 
quilômetros de trilhos.

De acordo com o diretor-executivo da 
empresa, Fabrício Freitas, a intenção é 
executar as obras dos dois trechos simul-
taneamente. A empresa está investindo no 
planejamento do projeto e detalhamento 

das obras de engenharia necessárias, para 
passar para a etapa de licenciamento.

Fabrício Freitas calcula que o início dos 
trabalhos deve ocorrer em até quatro anos e 
a operacionalização do modal entre 10 e 12 
anos. “Considerando a complexidade do 
empreendimento, é um tempo razoável”, 
explica.

ideia é diversificar 
transporte de produtos

Segundo o executivo, o pedido de 
autorização para a implementação da 
ferrovia foi motivado pelo grande potencial 
minerário da região atendida no Estado e 
pela escassez desse transporte para outros 

produtos. Dessa forma, a ideia é diversificar 
a oferta do transporte também para outros 
setores produtivos e de serviços.

Fabrício Freitas acredita que o pri-
meiro trecho ampliará as ofertas de 
transporte sobretudo de minério, e o 
segundo atingirá mais o agronegócio e a 
indústria de fertilizantes, ligando Minas ao 
Centro-Oeste brasileiro, região de grande 
produção agrícola.

O diretor da Macro assegurou que 
os empreendedores também visam ao 
transporte de passageiros, especialmente 
para atender ao turismo que também é 
vocação das regiões atendidas. “A ferrovia 
é um grande eixo de desenvolvimento”, 
defendeu.

A proposta empolgou os participantes 
da audiência pública, que reconheceram 
a implantação do transporte ferroviário 
como vetor de crescimento econômico e 
melhoria social para a cidade e seu entorno. 
O presidente da comissão, deputado João 
Leite (PSDB), um entusiasta das ferrovias, 
está confiante que o projeto vai abrir espaço 
para o escoamento de outras cargas, além 
do minério.

Em Conceição do Mato Dentro, a pro-
dução minerária é transportada por mi-
neroduto. O deputado lembrou que, com 
a crise hídrica, esse meio tornou-se muito 
caro. João Leite explicou que o transporte 
por trens é mais barato e ambientalmente 
melhor. Ele lamentou a decadência do 
modal no Estado, que já foi amplamente 
usado no passado.

Segundo o deputado, enquanto São 
Paulo, que também conta com o mar como 
meio de transporte, conta com 27 terminais 
de cargas ferroviárias, Minas possui apenas 
cinco e depende de portos de outros estados 
para as exportações. “Precisamos avançar 
muito”, advertiu.

O uso de apenas um trem, conforme 
explicou João Leite, retira três carretas das 
rodovias, desafogando o trânsito, agilizando 

o transporte e barateando os custos. “Hoje 
um caminhoneiro viaja uma semana para 
chegar a um porto marítimo. Com a ferrovia, 
que fará esse percurso, ele poderá fazer até 
seis viagens diárias, levando as cargas até 
os vagões”, exemplificou, ao discorrer sobre 
as vantagens do modal.

Busca de recursos

O diretor da Macro Desenvolvimento, 
Fabrício Freitas, afirmou que os primeiros in-
vestimentos estão sendo feitos com recursos 
próprios da empresa. Ressalvou, no entanto, 
que, para tornar o projeto uma realidade, o 
empreendedor terá que atrair clientes para 
selar contratos para as cargas. Ele descartou 
recorrer aos bancos oficiais brasileiros para 
levantar dinheiro, mas admitiu que pode 
recorrer a financiamentos internacionais, 
que oferecem condições mais favoráveis 
de juros.

Fabrício Freitas vislumbra que o novo 
transporte estimule o surgimento de novas 
empresas na região beneficiada, como de 
geração de gás e de fabricação de vagões 
e trilhos, que atualmente são importados 
da China, além do surgimento de opor-
tunidades de emprego para profissionais 
que darão suporte às novas atividades. O 
deputado João Leite citou o exemplo de 
soldadores.

O gerente de Negócios da Agência de 
Promoção de Investimentos do Estado (In-
vestMinas), Henrique Soares, sugeriu que 
os empresários locais comecem a estudar 
as oportunidades que vão surgir com a nova 
operação ferroviária.

Vânia de Pádua, superintendente de 
Transporte Ferroviário da Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), 
afirmou que Minas Gerais foi o Estado mais 
contemplado com as autorizações para 
instalação de ferrovias. Segundo ela, das 
45 propostas analisadas, nove são para a 
implantação de trens turísticos.

João leite, Fabrício cardoso Freitas e ivete otoni
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manutenção de elevadores
também precisa de perícia

Elevadores são o meio de 
transporte mais seguro que 
existe. Apesar de alguns aci-
dentes ocorrerem, o número 
de feridos e mortos é bem 
inferior quando comparado 
aos acidentes com outros 
veículos, como carros, mo-
tos e aviões. Mesmo assim, 
como todo equipamento, o 
risco existe e é aumentado 
quando não há manutenção 
ou quando ela é mal feita. 

Entretanto, nem todo 
síndico sabe reconhecer 
quando a manutenção dos 
elevadores está sendo fei-
ta corretamente. Por um 
lado, o tema é bastante 
específico; por outro, muitas 
pessoas confiam totalmente 
nas empresas, mas nem 
sempre deveriam. São vários 

os casos de técnicos que 
oferecem serviços desneces-
sários, relatam que trocam 
peças sem realizar o serviço 
ou nem sequer anotam os 
problemas dos elevadores 
no livro que deve ficar na 
portaria. Esse é o principal 
motivo pelo qual é impor-
tante levar em consideração 
não só o valor cobrado pelo 
contrato, como também 
buscar referências e verificar 
se a empresa está registrada 
no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-MG). 

Prevenção 

Assim, sempre que ne-
cessário, é importante que 
o condomínio contrate um 

engenheiro perito indepen-
dente para acompanhar 
a manutenção dos eleva-
dores, fazer um diagnós-
tico dos problemas que 
eventualmente os equipa-
mentos possam apresentar 
e avaliar se as soluções 
apresentadas pela empresa 
são as mais corretas. “A 
perícia é importante para 
que o condomínio cobre da 
empresa a realização dos 
serviços conforme previsto 
no contrato. No caso de 
um acidente, por exemplo, 
é assim que se prova de 
quem foi a responsabilida-
de”, afirma o presidente do 
Sindicato dos Condomínios 
Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG), advogado 
especializado em direito 
condominial, Carlos Eduar-
do Alves de Queiroz (foto).

Porém, o síndico tam-
bém deve ficar atento à sua 
responsabilidade. Caso a 
empresa de manutenção 
recomende um serviço para 
garantir a segurança do 
elevador e o síndico não fizer 
para economizar dinheiro, 
ele pode ser responsabiliza-
do em caso de acidente. “No 
caso do síndico não permitir 
a troca de peças por econo-
mia, a responsabilidade é 
dele, mas isso tem que estar 
documentado”, diz Carlos 
Eduardo.

Infelizmente, Belo Hori-
zonte não tem muitos pro-
fissionais peritos em eleva-
dores. O síndico interessado 
deve procurar por indicações 
nos conselhos de classe e 
associações, como a Associa-
ção de Engenharia Mecânica 
e Industrial de Minas Gerais 
(Abemec-MG).
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O prefeito Odelmo Leão apre-
sentou a vereadores, em reunião 
na no dia 6 de junho, um projeto 
de lei da Prefeitura de Uberlân-
dia que visa instituir na cidade o 
primeiro Complexo Cloroquímico 
fora do litoral do Brasil. Pela 
proposição, um imóvel municipal 
de 79,6 mil m², localizado na 
Cidade Industrial, será alienado 
com incentivos para a construção 
de três unidades industriais das 
empresas chlorum solutions, 
Bauminas Químicas e limpeza 
empreendimentos. Em coopera-
ção, os empreendimentos pre-
tendem investir r$ 260 milhões 
– com geração de 220 empregos 
diretos – para a fabricação de in-

sumos cloro-álcalis, beneficiando 
ao menos 10 outras empresas da 
cidade que hoje têm que trazer 
essas matérias primas de outras 
cidades.

“Essas são grandes empresas 
que atuam em todo território na-
cional e que nos procuraram com 
objetivo de investir na cidade por 
meio de um projeto inovador. Por-
tanto, a proposta de lei é essencial 
para que possamos cumprir o 
nosso papel, assim como previsto 
na Lei Orgânica do Município, 
de fomentar o desenvolvimento 
econômico e social de Uberlândia, 
gerando emprego e renda. Além 
disso, vamos contribuir, com a 
instalação dessas indústrias, com 

o incremento da produção local”, 
explicou o prefeito Odelmo Leão.

O imóvel, localizado na Aveni-
da José Andraus Gassani, pela pro-
posta de lei, seria repassado aos 
empreendimentos com desconto 
de 60% sobre o valor avaliado 
em R$ 20,1 milhões. Um incentivo 
com estimativa de ser recuperado 
no prazo de 3,35 anos, uma vez 
que as indústrias têm potencial de 
gerar R$ 3,61 milhões em repasses 
anuais de ICMS ao Município. 
Além disso, o projeto estabelece 
também a obrigatoriedade de 
as empresas iniciarem as obras 
em 12 meses e as atividades em 
24 meses, contados da data de 
transferência da propriedade.

Belo horizonte dá mais um importante
passo pela preservação da serra do curral

O Diário Oficial do Municí-
pio do dia 7 de junho traz 
a publicação de decreto 
que institui o Corredor 

Ecológico Espinhaço - Serra do 
Curral, uma área de mais de 
1,18 mil hectares de território, 
compreendendo desde a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Minas Tênis Clube, no 
Bairro Taquaril, até a Mineração 
Lagoa Seca, no Bairro Belvedere, 
passando por três parques mu-
nicipais, pela Mata da Baleia e 
pelo Parque Estadual da Baleia. 
O decreto assinado pelo prefeito 
Fuad Noman representa mais 
um esforço da Prefeitura de Belo 
Horizonte para a conservação da 
biodiversidade, e faz parte das 
comemorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente. 

Essa região da Serra do Curral 
já compreende um número ex-
pressivo de áreas verdes protegi-
das que, por sua vez, apresentam 
conexões físicas entre elas num 
arranjo ideal de corredor, favo-
recido também pela formação 
da crista da Serra. Esse aspecto, 
somado ao fato de a região estar 

localizada num perímetro de 
proteção de tombamentos em 
diferentes níveis de governo, in-
cluída como área prioritária para 
conservação, conferem a esse tre-
cho da Serra do Curral vantagens 
significativas para se instituir 
uma ferramenta estratégica de 
gestão integrada e projetos de 
cooperação. 

O reconhecimento da área 
como um Corredor Ecológico 
constitui-se, portanto, num im-
portante instrumento legal não só 
para embasar as políticas públicas 
para conservação desse inestimá-
vel patrimônio natural e cultural, 
como também contribuir para o 
incentivo da pesquisa científica 
em temas como biodiversidade, 
recursos hídricos e restauração 
florestal.  Além disso, representa 
um avanço significativo no es-
tabelecimento de ferramentas 
de gestão e monitoramento do 
território a fim de garantir o flu-
xo genético e a movimentação 
das populações existentes nos 
ecossistemas compreendidos, 
promovendo a recolonização de 
áreas degradadas. 

Vale salientar que a frag-
mentação dos biomas, causada 
majoritariamente por ações 
humanas como incêndios flores-
tais, desmatamento, mineração 
e urbanização, implica para as 
espécies grande vulnerabilidade, 
com perda da diversidade bioló-
gica, inclusive levando espécies 
para ameaça de extinção em 
médio e longo prazo. Conservar 
áreas contíguas e promover 
conectividade são considera-
das estratégias eficientes para 
garantir maior autossuficiência 
do território e permitir o fluxo 

migratório adequado às popu-
lações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com maior 
extensão do que as unidades 
de conservação ambientais 
individuais. 

O corredor ecológico, além 
de ser uma ferramenta de moni-
toramento e gestão, é um pacto 
entre os diversos atores que 
têm responsabilidades sobre a 
área. Um corredor ecológico em 
ambiente urbano potencializa os 
processos ecológicos e os servi-
ços ambientais indispensáveis 
para o bem-estar não só das po-

pulações silvestres, mas também 
humanas. Reconhecer e proteger 
o Corredor Ecológico da Serra do 
Curral sinaliza a possibilidade 
de reconexão de outras áreas 
protegidas já existentes, como 
o Monumento Natural da Serra 
da Piedade, a Reserva Particular 
do Jambreiro, a Estação Ecoló-
gica do Cercadinho, a mata da 
Mutuca, o Parque Estadual do 
Rola Moça e o Parque Nacional 
da Serra da Gandarela, inte-
grando efetivamente o mosaico 
de unidades de conservação do 
Quadrilátero Ferrífero, criado no 
âmbito da Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço. 

Paralelamente, tais conec-
tividades de áreas verdes pro-
tegidas dependem de projetos 
eficientes de fechamento de 
minas no contexto desse terri-
tório, como é o caso da Mina 
de Águas Claras (Vale), da Mina 
Acaba Mundo (Magnesita) e da 
mina Corumi (Empabra) a fim 
de garantir o devido processo 
de recuperação ambiental, inte-
grando os esforços pretendidos 
com este Corredor Ecológico.
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uberlândia apresenta projeto de lei
que cria complexo cloroquímico

Va
lt

er
 d

e 
Pa

ul
a

Prefeitura implanta iluminação em
 pontos estratégicos de Ipatinga

Para garantir mais qualidade 
à iluminação pública de Ipatinga 
e segurança à população, a prefei-
tura segue na execução do projeto 
de extensão de energia elétrica 
em regiões há anos necessitadas. 
Nesta etapa foram instalados 
postes com iluminação em LED 
ao longo da avenida José Júlio 
da Costa, no bairro Ferroviários, 
e na Rua Xavantes, no bairro 
Iguaçu (trecho próximo ao hotel 
Panorama Tower), localidades 
que concentram tráfego intenso 
de veículos.  

Outro ponto atendido foi a 
praça localizada na rua Tucu-
mã, no bairro Vila Militar, onde 
foi realizado a substituição das 
luminárias convencionais por 
luminárias também em LED, além 
da instalação de mais pontos de 
iluminação na praça.

O projeto de extensão de ener-
gia elétrica teve início em 2021, 
para atender a uma demanda 
antiga da população, e desde 
então já contemplou mais de seis 
bairros da cidade. Entre os pontos 
atendidos recentemente estão as 
ruas Jade com Xavantes, no bairro 
Iguaçu, e também a praça da Rua 
Leopoldina, no bairro Tiradentes.

Com a conclusão dessas obras, 
estarão sendo ligados ao sistema 
de iluminação pública cerca de 
60 novos postes com lâmpadas 
de LED.

Os locais, segundo relatos da 
população, eram muito escuros, 
contando com poucos postes em 
algumas vias ou quase nenhum.  

A instalação dos postes foi feita 
por empreiteira contratada pela 
prefeitura e paga com os recursos 
decorrentes da contribuição para o 
custeio dos serviços de iluminação 
pública (COSIP).

Programação

Na programação do próximo 
mês, está previsto a conclusão das 
obras de iluminação na quadra 
de esportes da Rua Salmão, no 
bairro Forquilha, Praça da Rua 
Tiago Machado Garcia, no bairro 
Jardim Panorama, e a eficiência 
da iluminação da quadra esporti-
va da Av. Lagoa da Pampulha, no 
bairro Recanto.

O projeto, de acordo com a Se-
cretaria Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente (Sesuma), tinha como 
objetivo tornar os ambientes dos 
bairros mais seguros, com melhor 
visibilidade para a população que 
reside e transita pelo local, além 
de incentivar a interação da comu-
nidade na utilização das praças, 

e também incentivar a prática de 
esportes nas quadras públicas do 
município.

A ação é resultado do levanta-
mento realizado em 2021, quando 
o prefeito Gustavo Nunes visitou 
diversos pontos para avaliar a 
situação da iluminação pública 
e segurança das vias. Além dos 
pontos diagnosticados pela equi-
pe técnica da SESUMA, populares 
também puderam fazer a solici-
tação e registrar os locais com 
ausência de postes de luz.

Segundo o secretário da Se-
suma, Reginaldo Donizete Soa-
res, a iluminação pública é uma 
maneira de contribuir com a 
segurança dos locais e facilitar a 
acessibilidade.

“O intuito do governo muni-
cipal é o de coibir locais ermos, 
propícios ao uso de entorpecentes 
e práticas de crimes diversos, além 
de proporcionar maior sensação 
de segurança aos moradores e 
demais pessoas que transitam 
pelas vias”, explica o secretário.

PM
I

o decreto que institui o 
corredor prevê, ainda, para fins 
de gestão da área, a sua divisão 
em três zonas, sendo:

 
1) Zona de Proteção, com-

posta por áreas de uso restrito, 
abrangendo as Unidades de 
Conservação públicas e privadas, 
de proteção integral e uso sus-
tentável, os Parques Municipais e 
fragmentos de vegetação nativa 
bem preservados; 

 
2) Zona de Manejo e Recu-

peração, composta por áreas 
degradadas com potencial de 
recuperação natural ou induzida 
a serem incorporadas na paisa-
gem natural, visando promover 
a conectividade da paisagem e 
constituindo zonas temporárias, 
com a finalidade de deter a 
degradação dos recursos ou de 
restauração;

 
3) Zona de Uso Intensivo, 

composta por áreas de uso an-
trópico consolidado já presentes 
no território até a data de publi-
cação do decreto.
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cruzeiro voltando a mostrar sua força
O torcedor do Cruzeiro tem motivos 

de sobra para se orgulhar da equipe neste 
início de Campeonato Brasileiro da Série B 
e sonhar com o tão esperado acesso à elite 
do futebol nacional. Os números são muito 
bons e, a cada rodada, a Raposa tem obtido 
marcas e recordes importantes nessa árdua 
caminhada. Líder isolado com 25 pontos, a 
diferença para o vice-líder é de seis pontos, 
enquanto a distância para o primeiro time 
fora do G4 já chega a dez pontos. 

Um dos trunfos da equipe celeste 
para alcançar a ponta da tabela tem 
sido aproveitar os duelos dentro de casa, 
somando pontos e junto com o apoio de 
sua apaixonada torcida, que também 
vem dando show nas arquibancadas 
e batendo novos recordes de público 
nesta temporada. A Raposa tem 100% 
de aproveitamento jogando em Belo 
Horizonte, seja na arena Independência 
ou no Mineirão. Até este momento, decor-
ridos dez rodadas, foram quatro jogos em 
casa e quatro vitórias celestes.

O Cruzeiro venceu os duelos contra 
Brusque, Londrina, Grêmio e Sampaio 
Corrêa. Nos três primeiros jogos, o pla-
car final terminou 1 a 0 para a equipe 
celeste. Já contra Sampaio Corrêa, o 
Cruzeiro venceu por 2 a 0. Foram cinco 
gols marcados e nenhum sofrido pela 
Série B até aqui nos duelos disputados 
na Capital Mineira. 

Engana-se quem pensa que são so-
mente os números do Campeonato Brasi-
leiro que são destaques nesta temporada. 
A equipe celeste como mandante tem 
números expressivos. Inclusive, mesmo 
não estando na elite do futebol nacional, 
tem a segunda melhor campanha como 
mandante do Brasil, perdendo apenas 
para o Palmeiras, atual vice-líder da Série 
A, com 16 pontos.

Sob o comando de Paulo Pezzola-
no, o Cruzeiro disputou em 2022, até o 
momento, 12 partidas sob seus domínios 
e venceu dez delas, sendo derrotado 
apenas uma e empatando outra. Isto 

representa um aproveitamento de 86,1%. 
Por sua vez, o Palmeiras, tem um índice 
um pouco melhor: 87,7%. Num total 
de 19 jogos como mandante em 2022, 
foram 16 vitórias, dois empates e uma 
única derrota.

A torcida voltou a ser protagonista 
mais uma vez e tem empurrado a equipe 
celeste na busca dos triunfos. O clube de-
tém a melhor média de público da Série 
B, depois de sofrer com a ausência do 
torcedor em toda a competição de 2020 
e em boa parte do ano passado.

A verdade é que o Cruzeiro tem 
apresentado um bom futebol. Está se 
adaptando à Série B. Sendo muito forte 
nos jogos em casa e beliscando pontos 
importantes longe de seus domínios. Afi-
nal, numa competição tão equilibrada e 
disputada, somar pontos neste início dos 
confrontos é fundamental para atingir o 
objetivo tão esperado pela Nação Azul: o 
retorno à Série A do Brasileirão. Estamos 
no caminho certo. Avante Cruzeiro!
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O Programa Minas Tênis So-
lidário, em parceria com a Ge-
rência de Esporte do Minas Tênis 
Clube, realizou a doação de cestas 
básicas para a Central Única de 
Favela (CUFA), no bairro Taquaril 
em Belo Horizonte. Os alimentos 
foram doados durante o Festival 
Sudeste, onde as equipes de 
natação participantes realizaram 
a arrecadação de alimentos não 
perecíveis. 

Além dos alimentos doados, 
também foi possível realizar um 
varal solidário com roupas doa-
das pelos associados do Clube ao 
Programa.

Os resultados foram surpre-
endentes: o Flamengo conseguiu 
arrecadar 88,200 kg; da equipe 
do Minas Tênis Clube, foram do-
ados 88 kg; e por fim o Juventus 
arrecadou 57 kg. A atleta Isabela 
Magalhães, Petiz 2, agradece a 
doação das equipes: “é uma ação 
muito importante e mostra que 
além do esporte temos que nos 
unir em prol do bem e da solida-
riedade”, afirma a nadadora.

A voluntária do programa, 
Marília Albano Gonçalves, aponta 
que: “Ser parte de ações assim 
é extremamente gratificante, e 
me deixa leve. É uma satisfação 

imensa poder ver e fazer essa 
entrega tão expressiva e em um 
local tão necessitado”, alega a 
voluntária.

Para Rose Abreu, liderança da 
CUFA “A doação foi de extrema 
importância, conseguimos aten-
der a várias famílias e de forma 
bem expressiva. A entrega veio 
em um momento muito oportuno 
pois com a chegada do frio muitos 
moradores da região precisam de 
roupas quentinhas e comida. Eu 
deixo o meu ‘muito obrigada’ ao 
Minas e a todas as equipes envol-
vidas para que essa entrega fosse 
possível”, aponta a moradora.

A Casa do Xadrez surgiu em 
março de 2000, com o psicólogo 
Júlio Lapertosa. Inicialmente a 
intenção era oferecer um espaço 
diferenciado para aulas e torneios 
de xadrez na capital mineira, por 
isso o nome “Escola e Clube”. 
Plantada no bairro Barroca em 
BH, na Rua Campos Elísios, 278, a 
Casa do Xadrez representa muito 
mais que uma escola de xadrez. 
Com a Casa do Xadrez podemos 
perceber que a história e os rumos 
do esporte da mente seguiram por 

trilhos virtuosos. Vários campeões 
e mestres já estiveram na Casa, 
assim como os atletas “de fim de 
semana”, há espaço para todos, 
sem distinção.

Enquanto escola, a Casa do 
Xadrez oferece aulas com o Mestre 
Nacional Júlio Lapertosa e com o 
Mestre Internacional Roberto Moli-
na. Já os torneios organizados pela 
AN Luciane Sepúlveda, destaque 
para o GP da Casa do Xadrez, que 
acontece em várias etapas durante 
o ano, acumulando premiação 

de acordo com as inscrições e 
angariando um enorme número 
de adeptos.

No dia 22 de março de 2022, 
quando a Casa do Xadrez comple-
tou exatos 22 anos de sua funda-
ção, gostaríamos de parabenizar 
seus fundadores, seus idealizado-
res e todas as pessoas que fizeram 
e fazem parte desta história de 
sucesso, reafirmando que a história 
e o rumo deste esporte em Minas 
Gerais passam pela Casa mais char-
mosa do xadrez nacional.

natação solidária: doação de competição é
revertida em cestas básicas e varal solidário
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Casa do Xadrez em
BH completa 22 anos
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Júlio lapertosa,
fundador da

casa do Xadrez

https://esportenewsmundo.com.br/cruzeiro-sampaio-corrrea-recorde-publico-mineirao-2022/

