
Partido Novo deve
acabar sozinho
nestas eleições

Muitos integrantes do Partido Novo defen-
dem a tese de que vencer as eleições a qualquer 
custo não compensa. Por isso, comentam que 
o ideal, no caso de reeleição do governador 
Romeu Zema (Novo), seria manter o mesmo 
perfil do último pleito, ou seja, uma chapa 
menos comprometida com alianças que, no fu-
turo, poderão trazer desarranjo. Enquanto isso, 
permanece a indecisão do União Brasil sobre 
apoiar ou não o pré-candidato Alexandre Kalil 
(PSD) ao governo de Minas. Como o ex-prefeito 
é aliado de Lula (PT), resta ao presidente Jair 
Bolsonaro apostar no seu parceiro do PL, o 
senador Carlos Viana.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WAnderley limA (PAnterA)

PáginA

4

sérgio moreirA

PáginA

12

cristiAne Koizimi

PáginA

8

roberto FAgundes

PáginA

2

40w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a ,  1 8  a  2 5  d e  j u n h o  d e  2 0 2 2  N º  2 0 2 3   R $  0 , 8 0

oPinião – PáginA 2

PolíticA – PáginA 3

Agro gerA us$ 4,69 bilHÕes PArA minAs

De acordo com dados da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Faemg), o segmento 

bateu recorde e exportou US$ 4,69 
bilhões de janeiro a abril de 2022. Fo-
ram 3,8 milhões de toneladas, o que 

representa alta de 49% no valor da 
receita e 0,1% no volume embarcado, 
quando comparado com o primeiro 
quadrimestre de 2021. Dentre os pro-
dutos, o café responde por mais da 
metade do faturamento e movimentou 
US$ 2,4 bilhões. Segundo a assessora 

econômica do Sistema Faemg, Aline 
Veloso, as vendas tiveram um recorde e 
foram impulsionadas, principalmente, 
pela volta das atividades comerciais no 
mundo pós-pandemia. “Outro fator é a 
alta demanda por alimentos e as con-
sequências da Guerra entre Rússia e 

Ucrânia, importantes fornecedores do 
mercado agro. A valorização no preço 
das commodities no âmbito interna-
cional também explica os números 
positivos”, afirma.
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mortes em decorrência de
intervenções policiais

ultrapassaram 6 mil em 2021
Dados inéditos de um levantamento exclusivo feito pelo G1 dentro do Mo-

nitor da Violência, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP 
e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o país teve ao menos 
6.133 mortes cometidas por policiais da ativa no ano passado. E, em maio 
deste ano, mais um caso brutal aconteceu: Genivaldo de Jesus Santos morreu 
após abordagem realizada por policiais rodoviários federais. Na ocasião, os 
agentes usaram bombas de gás lacrimogêneo, o que acabou resultando em 
sua morte por insuficiência aguda secundária a asfixia.

ISTs: em 2 anos, diagnósticos de
sífilis somam 360 mil casos no país

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada 
no ano passado, apontou que cerca de 1 milhão de 
pessoas afirmou ter tido diagnóstico médico de Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ao longo de 
12 meses, o que corresponde a 0,6% da população 
com 18 anos ou mais. Segundo o Ministério da Saúde, 
o número de ocorrências de sífilis segue crescendo 
de forma expressiva, tanto que os últimos dados 
disponíveis revelam que o Brasil acumulou mais de 
360 mil casos da doença entre janeiro de 2018 e 
junho de 2020.

33 milhões de brasileiros estão passando fome
Em pouco mais de um ano, o número de pessoas passando fome no Brasil saltou 

de 19 milhões para 33,1 milhões em 2022, segundo um levantamento realizado pela 
Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan). Além disso, mais da metade da população (58,7%) convive com algum tipo 
de insegurança alimentar, ou seja, 6 em cada 10 famílias não têm comida garantida 
todos os dias, o equivalente a mais de 125 milhões de indivíduos. “Com a pandemia 
e a maneira desastrosa com a qual o governo fez a sua gestão, tivemos o aprofunda-
mento da crise econômica que, associada à extinção de programas e a inflação alta, 
culminou na queda da renda e a situação atual”, explica Maitê Gauto, gerente de 
programas da Oxfam Brasil.

Benefícios físicos e mentais
do judô atraem praticantes

O judô é derivado do Jiu-Jitsu, arte que serve 
tanto para atacar quanto para defender usando 
nada mais que o seu próprio corpo. De acordo com 
Thaís Pereira de Figueiredo, faixa preta e professora 
de judô shodan, o diferencial da modalidade é o 
princípio filosófico. “Não adianta fortalecermos o 
corpo sem estimular a mente. Além disso, a luta 
ainda possui aprendizados morais que envolvem 
respeito, honestidade, honra e amizade”. 

Festas de casamento devem render
r$ 40 bilhões para o setor este ano
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Até quando, meu deus?

E D I T O R I A L

Mais uma vez recebemos chocados a 
triste notícia de uma tragédia no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte. Foram 

duas mortes e outras duas pessoas ficaram 
gravemente feridos, envolvendo uma carreta, 
um caminhão, um reboque e cinco carros. E, jus-
tamente, dois dias depois de duas outras mortes 
ocorridas no mesmo trecho: quando motoqueiro 
e garupa caíram, após choque com um carro, e 
acabaram atropelados por um caminhão.

O trecho do anel onde aconteceu é cenário 
constante de acidentes graves. Apenas em 
2022, nos 5 meses, resultaram em 9 vidas 
perdidas, com 272 incidentes de trânsito, 
conforme dados do Policiamento Rodoviário. 
Para a devida comparação, no período de 1º de 
janeiro a 8 de julho de 2020, foram registrados 
258 acidentes naquele trecho, com a morte de 
12 pessoas. No ano passado, 2021, o número 
subiu para 290 com o total de 11 mortes no 
mesmo período. 

Segundo autoridades do setor “é o trecho 
rodoviário com a maior incidência de sinistros 
de trânsito”. Isso acontece porque o fluxo diário 
é de cerca de 160 mil veículos. É comum que 
os acidentes se convertam em constantes con-
gestionamentos, com o trânsito interrompido 
por horas, sem opções de desvio. O motorista 
que passa diariamente pela perigosa via, 
acostumou-se a ser testemunha de graves 
ocorrências. O trecho registra média de 1,7 casos 
diários com vítimas. 

Para quem mora na região, acidentes como 
este se tornam cenas comuns e recorrentes. Um 
deles relata que estava assistindo televisão em 
sua casa, quando escutou os estrondos e barulho 
da batida. “Pela altura parecia que ia arrasar 
tudo. Foi horrível”. Outro escutou altos estrondos 
e sentiu a rua tremer. Segundo ele, esse foi o 
mais grave que já presenciou na rodovia.

Difícil explicar esta série de acidentes trági-
cos na região. Tem radar, tem sinalização, tem 
policiamento, tem tudo, menos o fato de que o 
pessoal de fora não conhece o anel, nem a região 
e se confunde ao andar por aqui. O local em que 
mais ocorrem batidas é onde a 3ª faixa deixa de 
existir, afunilando para duas, exatamente ao 
final do declive. Os motoristas, conduzindo veícu-
los mais antigos, chegam ao anel cansados, com 
toneladas de cargas e sem nenhum aviso quanto 
ao final da faixa. O caminhão desce com freio 
quente e ao se deparar com o engarrafamento, 
o freio não obedece e não consegue parar.

Está sendo construída pela prefeitura uma 
área de escape no trecho já conhecido como 
descida do Betânia, mas os trabalhos sofrem 
com contínuos imprevistos e depende agora de 
uma licitação que não teve nenhum interessado 
no mês passado. Mesmo assim, insistem em 
manter a previsão da finalização dos trabalhos 
ainda no primeiro semestre deste ano. Temos e 
queremos acreditar em São Tomé!

Os trabalhos foram iniciados em outubro 
de 2021 e vão custar um total de R$ 3,5 mi-
lhões. Esta área de escape é uma estrutura de 
concreto que funciona como um dispositivo de 
segurança. É muito usada nas principais rodo-
vias europeias. Parece uma piscina com cerca 
de 100m de comprimento e várias camadas de 
brita. A estrutura de concreto atua na redução 
da velocidade dos veículos que dela conseguem 
fazer uso. Fundamental para o sucesso da em-
preitada é a sinalização e iluminação.

Durante o penúltimo governo estadual, 
cerca de 10 anos atrás, foi apresentado com 
toda a “pompa e circunstância”, o magnífico 
projeto do Rodoanel Metropolitano. Mas o 
edital só conseguiu ser lançado em janeiro de 
2022, com previsão de conclusão de 6 anos a 
partir do início das obras. Neste interregno foi 

engavetado pelo último governo e no atual, 
apesar da má vontade dos adversários procu-
rando atrapalhar de todas as formas possíveis, 
depois de estudos e diálogo, o leilão das obras 
está previsto para 28 de julho. O empreen-
dimento tem estimativa de gasto total de R$ 
5 bilhões, sendo R$ 3 bilhões do estado e o 
restante da futura concessionária. A verba a ser 
empenhada pelo governo será proveniente do 
acordo da Vale, assinado em fevereiro de 2021, 
pela tragédia em Brumadinho. 

O objetivo principal do Rodoanel é retirar 
parte dos veículos de carga que trafegam na 
área urbana de Belo Horizonte. A chamada 
Alça Norte terá 67,5 km de extensão, passando 
por Betim (atrás da Fiat), Contagem, Ribeirão 
das Neves, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, 
Vespasiano, Santa Luzia e Sabará, facilitando 
inclusive o acesso ao Aeroporto Internacional, 
em Confins. A Alça Sul, com 35 km de extensão, 
passará por Betim, Ibirité, terminando em BH. 
Quando pronta será uma rodovia de primeira 
classe, com os mais elevados padrões técnicos, 
controle total de acessos e prestação de serviços 
de alta qualidade aos usuários, como atendi-
mento médico, guincho e suporte 24 horas. 

Somos os maiores interessados e torce-
mos para que tudo dê certo, mas nos damos 
o direito de ficarmos com um pé atrás, pelas 
experiências vivenciadas com o poder público. 
Não precisamos ir muito longe, citando apenas 
dois exemplos: 1 - o metrô de BH, prometido há 
30 anos, sempre usado à época das eleições, 
com verba destinada pela então presidente 
e que até hoje não aconteceu; 2 - a BR-381, 
conhecida como “Rodovia da Morte”, cuja 
duplicação vai aos trancos e barrancos. E no 
tempo previsto de construção do Rodoanel, só 
nos resta elevar as mãos ao céu e dizermos “Até 
quando, meu Deus?”.

D ados inéditos de um levantamento 
exclusivo feito pelo G1 dentro do 
Monitor da Violência, em parceria 
com o Núcleo de Estudos da Violência 
da Universidade de São Paulo (USP) 

e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mos-
tram que mais de 6 mil pessoas foram mortas 
por policiais civis e militares no Brasil em 2021, 
uma média de 17 óbitos por dia. Já o número de 

policiais assassinados foi de 183 
casos registrados no ano passado.

Esses índices, apesar de ainda 
elevados, apresentaram queda 
se comparados com 2020. O 
país teve ao menos 6.133 mortes 
cometidas por policiais da ativa 
no ano passado, contra 6.424 
em 2020. Já a taxa de policiais 

assassinados também teve redu-
ção de 17%, tendo alcançado 221 
ocorrências em 2020.

No entanto, ainda presencia-
mos casos como o de Genivaldo 
de Jesus Santos que, em maio, 
morreu após abordagem realiza-
da por policiais rodoviários fede-
rais no município de Umbaúba, 

litoral Sul de Sergipe. Os agentes usaram bombas 
de gás lacrimogêneo para o dominar, causando 
óbito por insuficiência aguda secundária a asfixia, 
conforme constatou o laudo do Instituto Médico 
Legal (IML).  

Para discutir sobre a violência policial, o edição 
do brasil conversou com José Luiz Quadros (foto), 
doutor e docente em programa de pós-graduação 
em Direito da PUC Minas.

Violência policial traz debates sobre 
racismo estrutural e classicismo

igor dias

Por que a população negra e po-
bre são as principais vítimas de 
mortes e abordagens violentas 
pela polícia?

O Brasil nasceu escravagista, ou 
seja, foi construído por uma lógica 
binária do homem branco, civilizado, 
superior e que subalterniza os demais 
indivíduos. Isso repercute na nossa 
colonização e na nossa independência, 
construindo uma ordem jurídica para 
esses indivíduos. A constituição de 1824 
era liberal e monárquica e garantia 
direitos apenas para homens brancos 
e ricos. Isso vem desde o início do Bra-
sil até hoje. Basta verificarmos quem 
são os atuais deputados e senadores 
brasileiros, a esmagadora maioria será 
esse perfil. Além disso, quem faz as leis 
penais do país e diz o que é legal e ilegal 
são eles. Logo, não serão presos, e sim 
os que são considerados como uma 
ameaça, ou seja, a população pobre e 
negra, que vem sendo exterminada há 
muito tempo.

os problemas da violência policial 
no brasil devem ser tratados como 
casos de caráter pessoal ou como 
uma questão estrutural?

É uma questão essencialmente 
estrutural desde o nascimento do país. 
Ele foi construído para pessoas brancas 
e ricas e isso não mudou. Logo, elas 
determinam as leis e isso explica toda 
essa violência contra a população negra 
e pobre e que precisa ser radicalmente 
transformada. Temos de construir uma 
democracia efetiva, melhorar o sistema 
jurídico e a polícia. Se é que vamos 
necessitar de polícia em uma sociedade 
justa e igualitária com espaço para todo 
mundo.

em sua opinião, o treinamento que 
a polícia brasileira recebe atual-
mente tem resquícios da ditadura?

Sim. As Forças Armadas do Exército, 
Marinha e Aeronáutica existem e nelas 
as pessoas são treinadas para defender 
a soberania nacional e, em hipótese al-
guma, intervir em questões internas. Ou 
seja, a polícia militarizada é uma herança 
brutal de uma ditadura. 

A polícia tem que ter uma equipe 
técnica, científica, de investigação e 
policiamento extensivo, assim como 
a de países como Canadá e Reino 

Unido. Sem quartéis, sem a hierarquia 
absurda de soldado, cabo, sargento, 
tenente, capitão, major, coronel, que 
determina internamente, inclusive, o 
desrespeito dos próprios policiais e 
que saem desrespeitando o direito dos 
cidadãos na relação com a sociedade. 
Precisamos de uma reforma da polícia 
urgente. 

As Forças Armadas são treinadas 
para matar, enquanto a polícia deveria 
proteger a vida e servir aos cidadãos e 
não ameaçá-los.

Para você, o estado usa a insti-
tuição “polícia” para preservar 
a ordem pública ou manter um 
controle sobre as classes sociais 
mais baixas e favorecer as elites?

Para fazer esse controle das classes 
mais baixas. As polícias, em especial as 
militares, servem e protegem as elites 
e oprimem, diariamente, os cidadãos 
mais pobres. Lembrando aqui que, nos 
bairros de classe média alta, também há 
pessoas envolvidas com o crime, talvez 
até em maior número do que nos com 
menor poder aquisitivo. Na verdade, o 
que muda é o tipo de delito, em vez de 
furtos, roubos, no caso das imediações 
de classe média alta, temos sonegação 
fiscal, corrupção ativa, passiva e crimes 
de alto poder.

Quais medidas seriam cabíveis 
para a diminuição da violência 
policial contra a população e, 
também, das mortes e suicídios 
de policiais?

Precisamos construir outra socieda-
de, com a existência de um Estado forte 
que ofereça saúde, educação, segurança, 
renda e políticas de moradia. 

A gente precisa de democracia, que 
só é possível num espaço público. E o 
discurso de privatização é de um equí-
voco brutal, porque ignora a realidade 

e causa ainda mais exclusão, miséria, 
fome e violência. 

Hoje, vemos pessoas abastadas 
enriquecendo mais, chegando a um 
absurdo de ter um tri l ionário no 
planeta que tem mais dinheiro que 
a esmagadora maioria dos países do 
mundo e isso não tem um pingo de 
racionalidade e justificativa. Estamos 
vivendo em uma sociedade delirante 
e desigual e precisamos transformar 
isso, mas, primeiro, as pessoas neces-
sitam começar a entender o que está 
acontecendo.

País teve ao menos 6.133 mortes cometidas por policiais da ativa no ano passado
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40 anos do edição do brasil
Neste espaço, no qual analisamos, semanalmente, os 

acontecimentos cotidianos, hoje rememoramos a nossa própria 
história. O edição do brasil, editado pela primeira vez em 24 de 
junho de 1982, está completando quatro décadas de presença 
no mercado editorial mineiro. Foram longos e desafiantes anos, 
mas também de resultados gratificantes, pois estamos, a todo 
o momento, procurando defender os interesses sociais, ouvindo 
fontes que vociferam o grito da população.  

À época de sua fundação, o nosso semanário tinha como 
escopo a finalidade de escrever a história da eleição livre do en-
tão candidato a governador Tancredo Neves. Mas, hoje, 40 anos 
depois, podemos dizer que muitas foram as nossas incursões, 
buscando, sobretudo, registrar os fatos e os avanços da moderni-
dade que envolveu toda a humanidade ao longo desse período. 

Inquestionavelmente, a verdadeira inovação adveio após o 
surgimento da internet, um progresso tecnológico que chegou 
para mudar todos os parâmetros mundiais na vida profissional 
e no cotidiano das pessoas. Nós também fizemos parte deste 
processo, tanto que nos últimos 10 anos, o nosso jornal tem a 
versão impressa e a eletrônica. O objetivo do edição continua 
sendo o mesmo: noticiar os principais acontecimentos de nosso 
estado, dando ênfase para os segmentos político e econômico, 
mas sem nos esquecer de outros temas de cunho social, como 
saúde, cidades, geral, opinião e esporte. 

Em respeito aos nossos leitores, oferecemos em nossas edi-
ções as análises coerentes dos nossos articulistas: Acir Antão, 
José Maria Trindade; Nestor Oliveira; Sergio Prates; José Luiz 
da Silva; Marcelo de Souza e Silva; Roberto Fagundes; Fabiano 
Cazeca; Luiz Carlos Gomes; Sérgio Moreira; Wanderley Paiva e 
Wanderley Lima (Pantera). Todos eles são nomes consagrados e 
seus posicionamentos servem de orientação para nossos leitores 
que nos acompanham.

Apesar de todos os contratempos, é verdade que a pandemia 
de COVID-19, em seus 2 longos anos, também nos impôs mais 
sacrifícios, mas, para além disso, nem mesmo o coronavírus foi 
capaz de nos impedir de continuar funcionando. Todos esses 
estorvos foram vencidos. E o momento é de agradecer a nossa 
competente equipe, aos leitores, internautas e apoiadores por 
acreditarem em nosso trabalho que, diga-se de passagem, é 
realizado com o maior profissionalismo, suor e comprometi-
mento absoluto a relevância dos fatos que abarcam a vida dos 
brasileiros. 

Nutrimos a expectativa de seguir, por muitas outras déca-
das, nessa estrada pavimentada pela liberdade de se ter uma 
imprensa livre, afinal, é essa nossa missão: ser uma alternativa 
no mercado editorial mineiro.     

“temos de construir
uma democracia efetiva,

melhorar o sistema jurídico
e a polícia. se é que vamos

necessitar de polícia em uma
sociedade justa e igualitária

com espaço para todo mundo”
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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

Patrus x Adalclever
Quando a imprensa mineira divulgou, semana passada, a inten-

ção do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Agostinho Patrus, de disputar uma vaga no Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCEMG), em seguida veio a explicação: ele 
não quer atrapalhar o seu amigo, o ex-presidente da Casa, Adalclever 
lopes, que almeja ser eleito e voltar a presidir o Legislativo mineiro. 
Resta saber se essa jogada vai dar certo, claro. 

sabará sem prestígio
Considerado, ao longo dos anos, como um dos principais desti-

nos turísticos de Minas, Sabará perdeu este status. Provavelmente, 
isso se deve a falta de interesse do atual prefeito Wander borges 
(PSB) em divulgar a cidade. Hoje, ela está com aspecto de verda-
deiro desleixo. 

cidadão tinhoso 
Embora conte com apoio irrestrito do secretário de Governo, igor 

eto, o presidente do Progressistas (PP) mineiro, o deputado marcelo 
Aro, passou a semana buscando influenciar nomes próximos ao 
Palácio Tiradentes e, com isso, se tornar vice na chapa de romeu 
zema (Novo) na disputa ao governo do Estado. No entanto, contra 
Aro pesa o fato dele não cumprir acordos políticos. 

Política e moc
Esperando conquistar uma votação expressiva em sua reeleição, 

o parlamentar federal marcelo de Freitas (União Brasil) deverá ser 
o candidato mais próspero no projeto de sucessão do atual prefeito 
de Montes Claros, Humberto souto (Cidadania). É aguardar para 
conferir... 

sem disputar
Considerado um dos nomes mais pululares junto aos prefeitos, 

o ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
lacerda, por enquanto, não sabe se vai disputar qualquer cargo 
eletivo em 2022. Só para rememorar, ele chegou a ser mencionado 
para pleitear até o posto de senador pelo seu antigo partido, o MDB. 
Mas, agora, sua situação permanece como não resolvida. 

cena improvável 
Embora, no plano nacional, tenha havido uma aliança entre 

o MDB e o PSDB, tendo como base a disputa pela Presidência da 
República em Minas, é improvável que os dois caciques dessas si-
glas, Aécio neves e newton cardoso Júnior, participem do mesmo 
palanque. Vamos ficar de olho...

sucessão em bH
Já são cinco nomes mencionados para disputar a Prefeitura de 

Belo Horizonte daqui a 2 anos: o jornalista eduardo  costa, o atual 
prefeito Fuad noman (PSD), o ex-prefeito marcio lacerda, o ex-
-governador Fernando Pimentel (PT) e o vereador gabriel Azevedo. 
No entanto, tudo não passa de mera especulação, embora alguns 
desses já estejam fazendo contatos neste sentido. 

Porto não disputa
O vereador de Belo Horizonte, Wanderley Porto (Patriota), 

deixa claro que quer fazer contatos políticos. Ele, neste pleito, não 
é candidato a nada e seu principal compromisso é ajudar na candi-
datura à reeleição do atual deputado doorgal Andrada (Patriota).

Presidente sem prestígio
Até o início do ano, o nome da presidente da Câmara de Verea-

dores de Belo Horizonte, nely Aquino (Podemos), era mencionado 
para cargos importantes, inclusive a respeito de sua possível can-
didatura como vice de romeu zema (Novo). Mas seu projeto deve 
ter ficado pelo caminho. Agora, ela não é chamada para qualquer 
tipo de conversa política no Palácio Tiradentes.

sem notoriedade 
É incrível, mas a senadora simone tebet (MDB) continua sem 

conseguir unir o seu próprio partido. Assim, fica difícil a sua decola-
gem rumo às eleições deste ano. Vale dizer que a divisão no partido 
segue igual como sempre.

Partido novo pode ficar
isolado na próxima eleição

carlos Viana, o homem
de bolsonaro em minas?

novo está preocupado
com romeu zema

mateus simões pode ser
vitorioso neste embate

Kalil tem visitado média
de 10 cidades por semana

Almg aprova projeto da lei de
diretrizes orçamentárias de 2023

O Plenário da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) aprovou 
em turno único na semana passada, 
o Projeto de Lei (PL) 3.723/22, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que 
orienta a elaboração e a execução da lei 
orçamentária para o exercício de 2023.

O projeto, de autoria do governador 
Romeu Zema (Novo), passou na forma 
sugerida pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária (FFO) amplia-
da com membros das outras comissões 
permanentes, que o analisou nesta 
segunda (13). Depois de aprovado em 
redação final, o projeto poderá seguir 
para a sanção do governador.

Uma receita de aproximadamen-
te R$ 114,6 bilhões, frente à despesa 
total de R$ 125,6 bilhões, em 2023. 
Nessa perspectiva, o déficit previsto para 
o próximo exercício é de R$ 11 bilhões.

Foram apresentadas ao projeto origi-
nal 93 emendas de autoria parlamentar 
no prazo aberto para o recebimento, das 
quais 55% foram rejeitadas e 45% foram 
acolhidas, seja por aprovação da forma 
original, seja por meio de subemendas.

Dessa forma, a FFO ampliada 
opinou pela aprovação da matéria com 

seis emendas apresentadas por parla-
mentares (de números 6, 8, 11, 20, 49 
e 66), com a subemenda de número 1 
apresentada a 16 emendas, que dessa 
forma ficaram prejudicadas; e ainda 
com outras 11 emendas (de números 
94 a 104) apresentadas pelo relator, 
deputado Hely Tarqüínio (PV).

emendas apresentadas
Das emendas apresentadas pelo 

relator na FFO ampliada, destacam-se as 
de números 94 e 95, que incorporam su-
gestões apresentadas ao longo da trami-
tação para aprimorar os procedimentos e 

definir uma série de prazos a serem ado-
tados pelos parlamentares e pelo Poder 
Executivo quando da execução das emen-
das individuais, de bloco e de bancada.

A emenda 98, apresentada por 
sugestão do deputado Antonio Carlos 
Arantes (PL), acrescenta dispositivo 
determinando que as empresas esta-
tais dependentes poderão programar 
despesas de investimento com até 40% 
dos recursos diretamente arrecadados, 
quando suas despesas correntes forem 
de responsabilidade, no todo ou em 
parte, do Tesouro Estadual.

Sobre as emendas rejeitadas, o rela-
tor destacou que as rejeições ocorreram, 

em sua grande maioria, por impossibili-
dade técnica ou operacional para sua con-
cretização, por conterem dispositivos que 
já são operacionalizados ou, ainda, por 
não se enquadrarem no escopo da LDO. 
O projeto da LDO detalha que, da receita 
total, R$ 92,43 bilhões são receita não 
financeira ou receita primária do estado.

Ela abrange o total da receita orça-
mentária, desconsiderados os valores 
intraorçamentários e deduzidas as ope-
rações de crédito, as receitas provenientes 
de rendimentos de aplicações financeiras, 
o retorno de operações de crédito (juros e 
amortizações), o recebimento de recursos 
oriundos de empréstimos concedidos e as 
receitas de privatizações.

Para 2023, espera-se um aumento 
nominal de 18,22% na receita tributária 
em relação àquela estimada no ano an-
terior, sendo a maior fonte o ICMS, que, 
no fechamento do ano de 2021, teve 
participação de 73,6% na arrecadação 
de Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria, considerando-se as deduções 
correntes. Das despesas estimadas, 
destaca-se o gasto com pessoal e encar-
gos sociais, que representam 68,16% do 
total das despesas correntes do estado.
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Everton Campos assume
superintendência da AMM

A Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) passa a contar com novo 
superintendente executivo para somar 
e adequar as ações da entidade ao 
planejamento de gestão da atual 
diretoria, encabeçada pelo prefeito 
de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos 
Vinicius (PSDB). Everton Rodrigues 
Campos (foto) atuou como secretário 
municipal de Governança Política de 
Coronel Fabriciano, é sócio diretor de 
empresa especializada em assessoria 
técnica em Gestão Pública, e sempre 
trabalhou com foco na Administração 
Pública e desenvolvimento e planeja-
mento regional.

Ele assume a função e destaca que a 
expectativa é grande em poder atender os 
anseios dos associados, dos colaboradores 
técnicos que a AMM possui, e pretende 
buscar, através do diálogo, o estreitamen-
to institucional em todas as instâncias 
entre os poderes. “A AMM hoje é a maior 
representatividade estadual municipalista 
do Brasil, e é essa a grandeza da nossa res-
ponsabilidade, manter essa credibilidade 
e ampliar a sua participação em todos 
os cantos de Minas. A determinação do 
presidente Dr. Marcos Vinícius em fazer da 
instituição um exemplo de gestão associa-
tiva nos motiva a encarar esse desafio com 
muita responsabilidade”, destaca.

Segundo o novo superintendente 
executivo da AMM, “o nosso compro-
misso é proporcionar a transparência na 
gestão, bem como avançar na conclusão 
de ter 100% dos municípios mineiros 
filiados, além de avançar também na 
qualificação dos servidores públicos 
municipais por meio do Centro de Qua-
lificação para Gestão Pública (CQGP). 
Estamos sob orientação do presidente, 
alinhando uma série de novidades para 
os associados”. Atualmente, a AMM pos-
sui 92% dos 853 municípios de Minas.

Everton também destacou a im-
portância da AMM ter uma diretoria 
que represente todas as regiões de 

Minas Gerais, comprometidos com os 
problemas locais e que contribuam 
nas pautas defendidas pela entidade. 
“Temos uma diretoria muito quali-
ficada, que representa todas as 10 
macrorregiões do estado de Minas 
e querem contribuir com a bandeira 
municipalista forte e atuante”.

“Quero agradecer ao Dr. Marcos 
Vinícius, bem como toda equipe da 
prefeitura de Coronel Fabriciano pela 
parceria de cinco anos a frente da 
pasta da Secretaria de Governança 
Política, um ambiente que me ajudou 
muito no crescimento profissional e 
pessoal”.

Perfil
Everton sempre teve atuação liga-

da à Administração Pública, com foco 
em desenvolvimento e planejamento 
regional. Nos últimos cinco anos, foi 
secretário municipal de Governança 
Política de Coronel Fabriciano, na 
gestão do Dr. Marcos Vinicius à frente 
da prefeitura. Ele também é sócio 
diretor da Soma Consultoria, empresa 
especializada em assessoria técnica 
em Gestão Pública, com atuação em 
diversos municípios mineiros.

Em 2006 e 2007, coordenou a 
Comissão Estadual de Revitalização das 
Associações Microrregionais de Minas 
Gerais, entidade com 683 municípios 
participantes através das 43 Associa-
ções Microrregionais de Municípios.

Everton também possui ampla 
atuação na área de turismo, com 
vivência em planejamento, desenvol-
vimento e implantação de turismo re-
gional.  Foi articulador e coordenador 
do Plano de Ações Integradas – PAI na 
região da Serra do Cipó (município de 
Santana do Riacho-MG), sendo res-
ponsável pela coordenação do projeto, 
articulação política com municípios do 
entorno do Parque Nacional da Serra 
do Cipó, trabalho de conscientização 
e mobilização em comunidades para 
o turismo, ministrando cursos de ca-
pacitação para comunidades voltada 
para a excelência no atendimento 
ao turista. Conhecimento da cadeia 
produtiva do turismo.
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O dilema do Partido Novo para definir o seu desti-
no em relação à sucessão do governador Romeu 
Zema permanece. “Se tiver de vencer a reeleição 
que seja nos moldes do que ocorreu há 4 anos, 

caso contrário, não compensa mudar de ares e depois ficar 
à mercê de alianças partidárias inconvenientes”, dizem 
alguns amigos do chefe do Executivo estadual. 

“O partido precisa fazer alianças com o povo e esse 
caminho, para ele, é o mais democrático”, afirma a 
deputada Laura Serrano (Novo). 

Voltando ao tema de entendimentos entre Zema e ou-
tras siglas, sabe-se da preocupação de seu grupo político 
em preservar o relacionamento com o deputado Marcelo 
Aro (PP). Presidente regional do Partido Progressistas (PP), 
ele, segundo consta nos bastidores, comanda mais quatro 
outros partidos menores e isso seria de grande valia para 
o projeto político do governador mineiro. 

No entanto, as lideranças do Novo não parecem 
muito sensibilizadas e isso tem desagradado o secre-
tário de Governo, Igor Eto, um dos coordenadores da 
candidatura à reeleição de Zema. Até agora, a linha 
defensora do nome do ex-secretário Mateus Simões 

para vice ganha cada vez mais terreno junto aos mem-
bros do grupo e da própria sigla.  

Com isso, tudo leva a crer que se Aro realmente 
tiver a pretensão de ser um aliado palaciano, teria de 
aceitar colocar seu nome para a disputa ao Senado.

união brasil com Kalil?
Para o advogado especialista em direito eleitoral 

Mauro Bomfim, qualquer partido, a partir de agora, 
não pode mais fazer aliança partidária formal, pois 
o prazo já se encerrou. Neste caso, a possibilidade do 
União Brasil se aproximar do pré-candidato Alexandre 
Kalil (PSD) deve ser apenas na base de apoio, sem que 
haja um “casamento perfeito”. 

Enquanto os debates acontecem no âmbito inter-
no, ele vai conquistando espaço. Agora, por exemplo, 
fora a aproximação com o União Brasil, deverá con-
solidar a convergência para o seu projeto com o PSB, 
além de muitos outros partidos de esquerda que já têm 
atuado ao lado do pré-candidato ao governo mineiro.  

O ex-prefeito de Belo Horizonte, depois de sua 
aliança com o PT, tem circulado por uma média de 
10 municípios por semana, debatendo as suas pré-
-propostas nas diversas regiões do estado.  

em minas
As convenções partidárias acontecerão de 20 de 

julho a 5 de agosto. Até lá, muitas movimentações 
serão registradas na cena política mineira, mas se a 
eleição fosse hoje, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
talvez tivesse de se contentar com o senador e vice-líder 
de seu partido, Carlos Viana, como seu candidato ao 
governo de Minas. 

Assim, caberia ao político mineiro alavancar a 
candidatura à reeleição do presidente no estado. Se o 
palanque é fraco ou não dependerá do desenrolar dos 
próximos acontecimentos. Contudo, essa desidratação 
do comboio político de Bolsonaro em Minas poderia ser 
minimizada, caso outro aliado seu, o atual deputado 
Marcelo Álvaro Antônio (PL), se torne, efetivamente, 
candidato ao Senado.

“o partido precisa fazer
alianças com o povo e

esse caminho, para ele,
é o mais democrático”

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2022&n=3723&t=PL
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de novo, os preços…

sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211

Continuamos lutando para provar que 
este nosso Brasil não é para amadores. Em 
hipótese alguma. As evidências continuam 
a aparecer, cada vez mais frequentemente, 
com fatos que até Deus, o verdadeiro, 
duvida. Às vezes, não temos tempo nem 
de respirar. É uma coisa depois da outra. 
Com os preços, as surpresas são diárias. 
Sou uma pessoa com mania de visitar 
supermercados. Nem sempre para fazer 
compras, (o que ultimamente não está 
fácil) mas para conhecer mesmo. Sempre 
fui assim. Certa vez visitei um supermer-
cado de madrugada, só para saber como 
era o seu funcionamento naquele horário. 
Fiquei maravilhado… Continuo assim e 
aguardando a abertura de um no Minas 
Shopping cuja data já foi adiada duas 
vezes. Não consigo imaginar um espaço 
daquele tamanho fechado. 

Mas confesso que ando perdendo o 
encanto em função dos preços cobrados. 
As mercadorias estão nas prateleiras com 
seus tamanhos reduzidos e preços que 
mudam a cada 2 dias. Quando foi que 
ia imaginar que um litro de leite poderia 
custar mais de R$ 5. Aquele leite que a 
Mimosa produz, grosso e encorpado, vá 
lá… Mas este de caixinha e aguado. Nun-
ca. Nas gôndolas de óleo a coisa é ainda 
pior. Virou um cartel. De qualquer marca, 

de soja, já chegou a R$ 10. Na promoção, 
você compra por R$ 9,99. 

Um brinde. Arroz, feijão e açúcar, que 
faziam parte de qualquer cesta básica, 
estão cada vez mais distantes dos pobres 
mortais brasileiros. Imaginem os senhores 
que já chegaram aos supermercados paco-
tes de farofa pronta de R$ 22. Isso mesmo: 
farofa. Aquela velha mistura de farinha, 
ovo, alho e cebola. É bem capaz de ainda 
encontrar aquela básica, da empresa que 
a mulher picou o marido, por R$ 3 ou R$ 
4. Mas o pacote diminuiu, também redu-
ziram o tablete do caldo de carne. Ele está 
mais concentrado… 

Verduras e legumes são coisas que an-
dam atrapalhando a vida de todos. Um pé 
de couve flor, dos pequenos, está custando 
R$ 11. O brócolis, também pequeno, custa 
de R$ 8 a R$ 10. Cenoura não se pode dar 
mais para os coelhos. Em alguns supermer-
cados chegou a R$ 18 o quilo.  

E o tomate… Este virou artigo de luxo. 
Pagar R$ 12 num quilo de tomate. O fruto 
que também é um legume porque não é 
doce, está com boa safra. São graúdos. 
Assim você compra 5 tomates por R$ 12. 
Coisa de gente rica. A parte de bebidas fica 
intocável… Brasileiro é assim. Reclama de 
tudo, mas bebida não. Ela vale. Na pior das 
reações, uma “rosnada” baixinho, mas sai 

do local com um fardo no carrinho. Já o 
refrigerante, não. 

É muito caro pagar R$ 10 por 2 litros 
de um sabor de festa. Aí passamos para 
o golpe. Não só dos supermercados, mas 
de quem é responsável pela embalagem 
dos produtos. Diminuíram os tamanhos 
das embalagens. Até a caixa de fósfo-
ros, não sei quem ainda usa, mudou o 
seu tamanho. Ficou menor. Não sei se a 
quantidade de palitos é a mesma. Sabão 
em pó: criaram a caixa de 1.800kg. Pasta 
de dente mudou de tamanho. Se observar 
bem, está tudo mudado. Até o prazo de 
validade. Está vencido mais tem mais 3 
meses de carência… Gôndolas com produ-
tos próximo do vencimento e, assim, a vida 
segue num corredor de supermercado. 

E no açougue? Um desafio. Estão 
vendendo bandejas de osso, com pele 
de frango, pé de frango e bandejas com 
2 bifes. Acabou aquela farra que alguns 
tinham de sair do local com várias sacolas 
de carnes de todos os tipos. Outro dia um 
cidadão reclamava, em tom mais elevado, 
dos custos. Estava levando fígado e um 
quilo de carne moída. Outrora sempre 
levava cortes de uma peça inteira. Pensei 
comigo: “Se devolvesse o Friboi para o 
filho do Lula (PT) dava para voltar a fazer 
churrasco toda semana”.

daniel Amaro

Aécio inquieto
Mesmo sabendo que o PSDB fez a opção pela aliança com simo-

ne tebet (MDB), o deputado federal mineiro, Aécio neves (PSDB), 
continua demonstrando rebeldia ao não concordar com o resultado 
proferido pela maioria dos nomes do seu partido.

comentário único. Enquanto isso, em Brasília, o grupo político 
de Jair bolsonaro (PL) segue cobrando mais fidelidade do político 
mineiro. Isso ainda vai dar xabú.

dívida dos brasileiros
Segundo os últimos dados econômicos, uma média de 28% dos 

brasileiros têm valores de dívidas impagáveis e 77% dos entrevistados 
tem algum tipo de débito. Ou seja, uma situação complexa e que 
piorou com a pandemia, uma vez que o número de desempregado 
é expressivo em todo o país.

Vai e volta
Ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

o médico gonzalo Vecina disse, semana passada, que a COVID é 
um problema seríssimo e irá continuar perturbando a população 
enquanto os laboratórios não conseguirem avançar nas pesquisas. 
Segundo ele, o que foi feito até agora foi importante, mas não o 
suficiente para extinguir o vírus por completo. 

relação internacional
Analistas de plantão em Brasília garantem que, neste atual 

governo, os aportes para ajudar a combater o desmatamento da 
Amazônia e evitar o aumento da degradação da região ficarão, 
exclusivamente, na promessa, sobretudo por parte da comunidade 
internacional. Será, gente?  

Fome no brasil 
Diante da revelação indicando que mais de 30 milhões de pesso-

as têm dificuldade de alimentação no seu dia a dia, os especialistas 
comentam: “Neste caso, houve uma falta de bom senso do governo 
federal ao determinar a extinção do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea), pois era uma entidade importante 
para minimizar esse drama”. Os dados dos órgãos de pesquisas 
apontam que, atualmente, são exatamente 33,1 milhões de pessoas 
passando fome no país. Cruz credo, gente! 

sem resultado 
Debatendo sobre diversos temas na TV Cultura, semana passada, 

o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, dimas ramalho, 
alertou: “Solicitar a redução na cobrança do ICMS, por conta dos 
preços dos combustíveis, vai gerar uma tremenda confusão na arre-
cadação de impostos e não vai alcançar os objetivos práticos, que é 
a diminuição do produto nas bombas”. 

democracia e liberdade 
Lição dada pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Ayres britto: “Em qualquer lugar do mundo, não existe democracia 
sem a essencial liberdade de imprensa. Para funcionar plenamente, 
uma depende da outra e isso é importante para humanidade”.

cPi da cemig
Aos poucos, o assunto relacionado à Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Cemig, fomentada nos bastidores da ALMG, vai 
sendo esvaída. E, com isso, o deputado federal rogério correia (PT) 
entra em cena. Segundo ele, neste período de eleição, o assunto vai 
voltar a ser pauta nos debates eleitorais, pois, para o parlamentar, 
o governo vai ter que explicar muitas coisas obscuras na empresa 
estatal. É aguardar...

demanda represada de festas de casamento
deve movimentar r$ 40 bilhões em 2022

O s casais que tinham cerimônia e 
festa de casamento agendadas 
para 2020 e 2021 precisaram adiar 
o sonho por conta das restrições 
impostas pela COVID-19. Mas as 

celebrações estão voltando para alívio dos 
apaixonados e também dos empresários do 
ramo. De acordo com a Associação Brasileira de 
Eventos (Abrafesta), 40% dos matrimônios fo-
ram cancelados durante o período, 20% feitos 
em versões reduzidas e 40% reagendaram a 
data. Esse é um mercado que deve render cerca 
de R$ 40 bilhões, valor superior ao registrado 
em 2019. 

Um levantamento realizado pela Associa-
ção Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen) revelou que o número de 
casamentos deve ter crescimento de 47% 
neste primeiro semestre de 2022. Em números 
absolutos, são 624 mil matrimônios. Por conta 
da proibição de festas e eventos, muita gente 
adiou os planos, gerando um represamento 
de 160 mil enlaces em 2020 e outros 76 mil 
em 2021. No Brasil, são feitos 1 milhão de 
casamentos anualmente.

Festas mais caras

Este ano, com o arrefecimento da pande-
mia e uma demanda represada, fornecedores 
e cerimonialistas estimam que a procura por 
serviços referentes à festa triplicou. Por outro 
lado, juntamente com a escalada da inflação, 
os noivos estão gastando até o dobro do que 
planejavam. “Casar hoje está 30% a 40% mais 
caro que antes da pandemia. O item flores, por 
exemplo, teve um aumento que chega a 400%. 
Mesmo assim, ninguém está deixando de fes-
tejar. As celebrações estão sendo modificadas 
para caber no orçamento. A maioria delas deve 
acontecer até setembro e o restante até o fim 
do ano, mas com menos intensidade”, afirma 
Ricardo Dias, presidente da Abrafesta.

Ainda segundo Dias, além do reajuste dos pre-
ços, outro problema está fazendo o orçamento ficar 
caro. “A mão de obra está mais escassa. Quase 
50% dos freelancers de eventos acabaram migran-
do para outras atividades durante a pandemia. 
Isso significa que temos um aquecimento bastante 
alto do setor e poucos profissionais para trabalhar”.

De acordo com o Casamentos.com.br, site que 
conecta fornecedores do setor aos noivos, cada 
festa tem um valor médio de R$ 40 mil no Brasil. 
Os vestidos de noiva custam cerca de R$ 4,9 mil. 
No entanto, os artigos que mais pesam no 

orçamento são buffet (R$ 10.700), aluguel do 
espaço (R$ 8.120) e lua de mel (R$ 6.880). Os 
preços variam de acordo com a região em que 
o casal decide fazer o evento e o tipo escolhido.

eventos menores

Roberta Mendes é cerimonialista há mais 
de 10 anos e conta que algumas das alterna-
tivas sugeridas aos noivos é fazer um festa 
enxuta. “Durante o planejamento, os itens 
mais caros são decoração, em torno de 35% 
do orçamento com flores, móveis, convites e 
demais aparatos necessários. Outros 25% são 
destinados para alimentos e bebidas. E o preço 
de tudo teve reajuste nos últimos 2 anos, não 
sendo possível realizar em 2022 a mesma ceri-
mônia que seria feita antes da pandemia”, diz.

Segundo Roberta, para não ter que desem-
bolsar um valor a mais, a tática mais comum 
dos casais tem sido cortar convidados da lista. “A 
maioria dos eventos tiveram redução no número 
de pessoas de 100 para uma quantidade entre 
40 e 60, mas mantendo a mesma qualidade. 
Isso envolve também a mudança do local da 
festa. Já alguns clientes preferiram tirar itens 
do buffet para deixar o custo mais barato. Com 
relação à decoração, a solução foi substituir as 
flores por outras de valor mais acessível”.

gasto de r$ 6 mil a mais

Depois de ter que remarcar a data do casa-
mento por duas vezes, a publicitária Fernanda 
Oliveira e o bancário Aloísio Pereira consegui-
ram finalmente se casar em março deste ano. 
“Começamos a nos organizar em 2018 e a festa 
estava marcada para setembro de 2020, mas 
a pandemia frustrou nossos planos. Os forne-
cedores foram bem atenciosos e entenderam 
a situação, mas, após tanto tempo da data 
original, não seria possível manter os mesmos 
preços praticados à época. Para não precisar 
cortar nada, tivemos que pagar R$ 6 mil a mais 
do que estava previsto”, explica Fernanda.

Ela conta que cogitou alterar o local da ceri-
mônia. “Este é um dos itens de maior valor que 
pagamos e ainda foi reajustado em 10%. Querí-
amos trocar por um espaço mais em conta, mas 
haveria multa e decidimos arcar com o aumento 
e não ter mais problema. A espera pelo grande 
dia foi mais longa, porém, valeu muito à pena e 
foi uma emoção única poder reunir os parentes e 
amigos que não víamos há muito tempo”, finaliza.
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daniel Amaro

“o desempenho
obtido é o melhor

de toda a série
histórica observada

desde 1997”

exportações do agronegócio mineiro alcançam
us$ 4,69 bilhões no primeiro quadrimestre

Mesmo durante a pan-
demia, o agronegócio 
continua forte e sendo 

um dos principais motores da eco-
nomia mineira. Segundo dados 
compilados pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), o segmento 
bateu recorde e exportou US$ 4,69 
bilhões de janeiro a abril de 2022. 
Foram 3,8 milhões de toneladas, o 
que representa alta de 49% no valor 
da receita e 0,1% no volume em-
barcado, quando comparado com 
o primeiro quadrimestre de 2021. 
Os grandes destaques foram o café, 
complexo soja e o grupo das carnes. 
No período, o estado representou 
9,67% das exportações brasileiras 
de produtos agropecuários.

Segundo a assessora econômica 
do Sistema Faemg, Aline Veloso, 
as exportações responderam por 
36,9% do faturamento gerado. “Os 
envios totais feitos por Minas Gerais 
no período consistiram em US$ 11,8 
bilhões, ou seja, 6% maior. As ven-
das tiveram um recorde e foram 
impulsionadas, principalmente, 
pela volta das atividades comerciais 
no mundo pós-pandemia, seguido 
pela alta demanda por alimentos e 
as consequências da Guerra entre 
Rússia e Ucrânia, importantes 
fornecedores do mercado agro. A 
valorização nos preços das commo-
dities no âmbito internacional tam-
bém explica os números positivos. 
O desempenho obtido é o melhor 
de toda a série histórica observada 
desde 1997”, afirma.

Dentre os produtos, o café 
responde por mais da metade 
do faturamento e movimentou 
US$ 2,4 bilhões. Foram embar-
cadas 614,5 mil toneladas e o 
grão respondeu por 52% das 
exportações do agronegócio. 
Na sequência, o complexo soja 
registrou US$ 1,1 bilhão, enquan-
to o grupo das carnes aparece 
em terceiro lugar das vendas 
com US$ 492 milhões. A receita 
de produtos florestais foi de 
US$ 268 milhões e do complexo 
sucroalcooleiro alcançou a cifra 
de US$ 187,9 milhões.

Com relação ao grupo das 
carnes, a assessora econômica 
do Sistema Faemg salienta que 
as bovinas tiveram aumento de 
66%. “Foram exportadas 66,5 
mil toneladas, volume 30% maior 
que o verificado anteriormente. 
Já as aves registraram crescimen-
to de 41% na receita e 15% nos 
embarques, totalizando 56,5 mil 
toneladas. O único segmento que 
apresentou recuo no mercado ex-
terno foi o de suínos. Em volume, 
foi verificada queda de 12,1% e 
exportação de 5,4 mil toneladas”.

Ainda de acordo com Aline, 
os produtos do agronegócio de 
Minas Gerais foram destinados a 
155 países. “O principal parceiro 
comercial continua sendo a China 
(US$ 1,2 bilhão), seguido pela 
Alemanha (US$ 557 milhões), 
Estados Unidos (US$ 535 milhões), 
Bélgica (US$ 322 milhões) e Itália 
(US$ 270 milhões). Todos aumen-

taram suas compras em mais 
de 50% em relação ao mesmo 
período do ano anterior”, explica.

No ranking nacional no perío-
do de janeiro a abril de 2022, Mi-
nas ficou no 4º lugar e representou 
9,67% das exportações brasileiras 
do agronegócio, ficando atrás 
apenas de Mato Grosso, São Paulo 
e Paraná.

café foi o grande destaque e gerou us$ 2,4 bilhões nos primeiros quatro meses do ano

Fonte: Faemg

Principais produtos exportados
(janeiro a abril de 2022)

café
complexo soja

carnes
Produtos florestais

complexo sucroalcooleiro

52%
24%
11%
6%
4%

benefícios como vale-refeição e alimentação
motivam equipes e atraem talentos em bH
CDL/BH fecha parceria com Sodexo para oferecer vantagem a quase 14 mil empresas e melhorar poder de consumo dos trabalhadores

O Brasil possui, atualmente, 
quase 50 milhões de trabalhado-
res inscritos na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Isso signi-
fica que toda essa população tem 
assegurada pelos Direitos Traba-
lhistas, direito ao vale-refeição e/
ou vale-alimentação. Há algumas 
décadas o benefício era entregue 
em forma de talão e, a cada uso, 
era necessário destacar a quan-
tidade de tíquetes referentes ao 
valor gasto. Com o passar dos 
anos e a evolução tecnológica, o 
vale ganhou a versão cartão, que 
se assemelha ao cartão de débito, 

e expandiu as possibilidades de 
consumo dos trabalhadores.

“Antes, o consumo era restrito 
a poucos restaurantes e a algumas 
padarias. Com a inovação do vale 
impresso em versão cartão, o leque 
de opções foi bastante ampliado. 
Os trabalhadores passaram a ter 
mais liberdade de escolha e contro-
le de gastos”, analisa o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo 
de Souza e Silva.

A entidade acaba de fechar 
parceria com a Sodexo, uma das 
maiores empresas do mundo no 

ramo de serviços corporativos. 
Por meio deste acordo, a CDL/BH 
vai ofertar aos seus quase 14 mil 
associados múltiplas facilidades. 
“O objetivo é fazer com que as 
empresas associadas disponibi-
lizem para seus colaboradores o 
que há de mais moderno e prático 
em benefícios, especialmente os 
que se referem à alimentação. Isso 
irá aumentar as possibilidades 
de escolha dos trabalhadores, já 
que a bandeira está presente em 
95% dos municípios brasileiros e é 
aceita por mais de 600 mil estabe-
lecimentos”, detalha o dirigente.

Nesta parceria, as empresas 
que se associarem à Sodexo po-
derão ofertar aos funcionários 
as modalidades: refeição, ali-
mentação, auxílio-alimentação, 
vale-transporte, cartão cultura, 
cartão combustível, transporte, 
gift e pass (incentivo de vendas).

“As empresas participantes te-
rão isenção de taxas em emissão, 
segunda via e entrega dos cartões. 
Também será disponibilizado o 
Apoio Pass, com acompanhamen-
tos psicológico, financeiro, jurídico 
e social”, completa o presidente 
da CDL/BH.

benefícios para a empresa

• incentivos fiscais: o vale-refeição também está in-
cluso no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
que oferece deduções na declaração de imposto de renda 
para empresas que optam pelo regime do Lucro Real. No 
caso da Sodexo, o desconto é de até 4%.

• motivação da equipe: um levantamento da So-
dexo revelou que o vale-refeição e o vale-alimentação 
são os benefícios mais desejados pelos colaboradores, 
sendo 52,4% e 50,7% de preferência, respectivamente. 
A oferta desses benefícios cria a percepção de cuidado 
e, consequentemente, a motivação do funcionário, que 
passa ter o poder de escolha.

• Processo de recrutamento mais atraente: em-
presas que oferecem pacotes de benefícios compatíveis 
com o mercado tendem a ser mais atraentes aos olhos 
dos trabalhadores. Com isso, a organização tem mais 
facilidade em atrair e reter talentos.

Vantagens para os colaboradores

De acordo com o PAT, do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, benefícios como vale-alimentação 
e refeição proporcionam aos trabalhadores vantagens 
como alimentação adequada e compatível com suas 
preferências, liberdade para escolher onde deseja realizar 
sua refeição e, assim, ter um momento de relaxamento 
durante a jornada de trabalho. Além disso, os colabora-
dores têm percepção positiva em relação à facilidade de 
sempre contar com um estabelecimento próximo ao local 
de trabalho ou residência.

“trabalhadores passaram a ter mais liberdade de escolha e controle de gastos”, analisa o presidente cdl/bH, marcelo de souza e silva
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empresários de bH notam melhora
no ambiente de negócios em maio

Segundo economista da Fecomércio MG, resultado positivo se deve à redução do desemprego no primeiro trimestre

DIG
NI 
DADE

Um direito de todo mineiro.

Eva Maria Rodrigues de Moraes,
aposentada, beneficiada pelo Força Família.

600 reais pAGos pArA
1 mIlhão DE fAmílIAs.
A Assembleia criou o Força Família, único benefício estadual pago aos mineiros 

durante a pandemia. Um auxílio emergencial para enfrentar o desemprego e a fome.

E vencer um dos momentos mais difíceis. Você que recebeu sabe o quanto foi 

importante. A Assembleia continua trabalhando a favor dos mineiros e para que todos 

possam viver com respeito, cidadania, dignidade e inclusão.

A percepção dos empresários 
do comércio de Belo Horizonte 
em relação às condições atuais do 
setor melhorou no mês de maio. 
Segundo a edição mais recente do 
Índice de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), levantamen-
to realizado pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) e 
analisado pelo setor de Estudos 
Econômicos da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
de Minas Gerais (Fecomércio MG), 
houve um aumento de 3,8 pontos 
em relação ao mês anterior.

O principal indicador respon-
sável por esse resultado positivo 
é o Índice de Condições Atuais do 
Empresário do Comércio (Icaec), 
que atingiu, em maio, o valor de 
109,1 pontos, 7,5 pontos superior 
ao observado em abril. O Icaec 
mostra a percepção dos empre-
sários do setor no presente, e são 
determinantes para definição 
de níveis de investimentos. Os 
principais destaques, na visão 
dos empresários, são as condi-
ções atuais do setor e de suas 
respectivas empresas, que foram 
consideradas melhores que o mês 
anterior para 65,1% e 70,5% deles, 
respectivamente.

“Esses dados se devem prin-
cipalmente à redução da taxa 
de desemprego que, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), atingiu o va-

lor de 10,5% no trimestre móvel 
encerrado em abril. Trata-se do 
patamar mais baixo desde 2016. O 
resultado faz com que as expecta-
tivas do setor melhorem de forma 
geral, uma vez que o emprego 
reflete diretamente na intenção 
de consumo da população. Além 
disso, dados da Pesquisa Mensal 

do Comércio revelam que o varejo, 
apesar do cenário desafiador dos 
dois primeiros meses do ano, en-
cerrou o primeiro trimestre com 
evolução positiva nas vendas”, 
analisa o economista-chefe da Fe-
comércio MG, Guilherme Almeida.

Conforme a pesquisa, o Índice 
de Investimento do Empresário do 

Comércio (Iiec) também registrou 
aumento em maio: 62,7% dos 
empresários consultados afirmam 
estarem mais dispostos a investir 
seus recursos. Um crescimento 
de 4,8 pontos em relação ao 
mês anterior. O destaque fica por 
conta das empresas de maior 
porte, para as quais o nível de 

investimento subiu 5,3 pontos no 
período analisado.

Entre os empresários, 77,3% 
pretendem aumentar o quadro de 
funcionários. Este número é maior 
entre as empresas de menor 
porte, ou seja, com até 50 em-
pregados. Em relação aos grupos 
de atividade, os mais interessados 

na contratação de funcionários 
são os que atuam com produtos 
duráveis. Ainda segundo o Iiec, 
60,3% das empresas estão com os 
estoques em nível adequado. Para 
23,8%, há excesso de produtos e, 
para 15,9%, faltam itens.

O Índice de Expectativa do 
Empresário do Comércio (Ieec), 
por sua vez, se manteve estável no 
período. 74,3% dos empresários se 
dizem mais otimistas em relação 
ao cenário econômico, enquanto 
90,1% acreditam que as vendas 
irão melhorar. Esse índice delimita 
as impressões em relação ao futu-
ro. Dessa forma, indica a tendên-
cia dos empresários em realizar 
movimentos como contratações e 
expansões em curto prazo.

Segundo Almeida, o Icec é 
uma ferramenta poderosa para 
o varejo, fabricantes, consultorias 
e instituições financeiras, pois o 
ponto de vista dos empresários 
antecede as vendas do comércio. 
“O acompanhamento do indica-
dor é de suma importância, pois 
reflete as perspectivas em rela-
ção ao futuro da economia, do 
setor comercial e das empresas 
atuantes. As expectativas dos 
empresários do comércio podem 
afetar variáveis-chave para o 
desenvolvimento local, tais como 
investimento e geração de novos 
postos de trabalho”, finaliza o 
especialista.
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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

criAtiVidAde brAsileirA - Em 1974, com a primeira grande crise petrolífera, 
quando as nações árabes formaram a Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), o Brasil criou o Proálcool para se livrar dos preços absurdos 
do barril do óleo cru, que na época chegou a US$ 30. Hoje, enfrentamos uma 
crise em que o barril de óleo cru tem custado US$ 120, mas, produzimos 90% 
do nosso consumo, além de termos uma pujante indústria sucroalcooleira 
fabricando etanol. No entanto, vivemos um desespero de preços altos na 
gasolina, diesel e álcool anidro. Onde ficaram nossa criatividade e as soluções 
energéticas propostas?

coVid em bH - Na capital mineira, o comércio ainda se ressente do fechamento 
da cidade por tanto tempo, com muitas lojas fechadas e certo abandono. A 
conta vai cair nas costas do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), que não teve a 
capacidade de criar um sistema que pudesse contemplar o comércio com um 
funcionamento que não levasse à quebradeira que aconteceu. O transporte 
coletivo andou cheio de gente e a cidade fechada privilegiou funcionários 
públicos, enquanto cozinheiras, empregadas domésticas, motoristas de ônibus, 
lixeiro, porteiros, policiais, bombeiros trabalharam normalmente.

PerdAs PelA coVid - A Fundação Getulio Vargas divulgou um levantamento 
econômico que constatou perda de capital humano de 16,5 bilhões durante o 
período de pandemia no Brasil. Com a nova onda da doença, até mesmo as 
comemorações do Dia dos Namorados foi prejudicada em todo o país. Os casais 
ficaram afastados por causa da infecção e muitos comemoraram a data à distân-
cia. Enquanto isso, esperamos a máscara de proteção criada pela Universidade de 
São Paulo (USP), que além de conter a infecção, inativa também o vírus da gripe.

Na comemoração de seus 90 
anos, a Justiça Eleitoral e o Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mi-

nas Gerais (TRE-MG) foram homenagea-
dos, no dia 9 de junho, pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

Em reunião solicitada pelo pre-
sidente Agostinho Patrus (PSD), 
representando a Presidência da ALMG, 
o deputado Sávio Souza Cruz (MDB) 

destacou que a história da Justiça 
Eleitoral no país é marcada por uma 
sequência de fatos que testaram e, 
ainda, testam sua resistência.

Segundo o parlamentar, o órgão 
não só resistiu, como se consolidou, 
erguido sob bases sólidas, “por um 
povo que ama a liberdade e os ventos 
democráticos que ela desperta, enco-
raja e inspira”.

Antonio carlos Arantes, marcelo salgado e sávio souza cruz

um amigo meu me ligou e reclamou pelo que estão fazendo com 

o cantor e compositor Milton Nascimento nestes shows de despedidas 

desse grande artista. Meu amigo classificou como “maldade” essa turnê 

que mostra o cantor com uma série de problemas de saúde. Para ele, 

Milton merecia mais respeito. 

o adjetivo mais educado que sai da boca do presidente Jair Bolso-

naro (PL) quando ele se refere a Alexandre de Moraes e a Edson Fachin, 

é “aquele careca e aquele petista”, respectivamente.

chapa de romeu zema (novo) pode ficar esvaziada pelas informa-

ções de que seu vice pode ser Mateus Simões. O governador mineiro quer 

continuar com a chapa “puro sangue”, o que vai isolar outros partidos 

de sua base. Vai sobrar o candidato ao Senado que poderia ser de outra 

sigla. “Alguém se candidata?”. Fica aí a pergunta. 

Ana estela, mulher de Fernando Haddad, pode perder a carteira de 

motorista em São Paulo. Seu filho, usando seu carro, tomou tanta multa 

de trânsito que comprometeu a carteira da mãe. 

lula (Pt) cometeu uma gafe em Uberlândia ao criticar o aumento 

de moradores de rua em Belo Horizonte e acabou esquecendo-se que 

Kalil (PSD) foi o último prefeito da cidade.
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domingo, 19 de junho

Jornalista Eleuza Passos Guimarães 
Nilton Paiva Ferreira Filho
Publicitária Júnia Melo
Cantor e compositor Chico Buarque de Holanda 

segunda-feira, 20

Drª Tânia Mara Saldanha
Delegado Antônio Caetano Camargo

terça-feira, 21

Ex-deputado Amilcar Martins 
Jornalista Luiz Goés
Ex-senadora Junia Marise 

Quarta-feira, 22

Ex-deputado Roberto Carvalho 
Jornalista Demóstenes Romano 

Quinta-feira, 23

Geraldo Magela Pereira - ALMG 
Maria Helena Bregunci

sexta-feira, 24

Ivana Pinheiro - Ibirité
João Vitor Xavier - deputado e vice-presidente da Rádio Itatiaia 
Jornalista João Felipe Loly - Rádio Itatiaia 
João Anacleto - Santa Luzia 

sábado, 25 

Denise Pinheiro Franco 
Camila Vaz de Melo Franco 
João Batista dos Mares Guia

O Sesc é
+ saúde
pra você. 

Sesc Centro de Excelência em Saúde 
Rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco
Belo Horizonte/MG

Saiba mais e agende sua
consulta: sescmg.com.br/saude

31 3270-8100
PARA ACESSAR
O SITE, APONTE
A CÂMERA
PARA O QR CODE.

Venha cuidar da sua saúde com a gente!
- Consultas médicas
- Exames
- Vacinas
- Tratamento odontológico

- Medicina estética
- Fisioterapia
- Pilates
- Acupuntura

- Fonoaudiologia
- Nutrição
- Psicologia

Aproveite os valores especiais 
para trabalhadores do comércio 
de bens, serviços, turismo e seus 
dependentes.  

Não sabe se tem direito 
aos nossos descontos? 
Traga sua Carteira de Trabalho 
e confira na hora.

E muito
mais!
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igor dias

coloProctologistA 
sistemas@pr.comuniquese1.com.br

cristiAne Koizimi

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

doenças inflamatórias intestinais
aumentam 14,87% entre os brasileiros

Mais de 5 milhões de pes-
soas no mundo sofrem com do-
enças inflamatórias intestinais 
crônicas. A informação é da So-
ciedade Brasileira de Coloprocto-
logia (SBCP). E essa prevalência 
tem crescido aceleradamente. 
Estudo do DataSUS aponta que, 
no Brasil, a incidência desse tipo 
de patologia aumentou 14,87% 
entre 2012 e 2020, chegando à 
média de 100 casos a cada 100 
mil habitantes - antes, há uma 
década, a média era de 30 a 
cada 100 mil.

Popularmente confundidas 
com diarreias infecciosas, into-
lerância à lactose e síndrome 
do intestino irritável, as doenças 
inflamatórias intestinais não 
são uma doença do avanço da 
idade. Ao contrário: tendem 
a ser mais comuns dos 15 aos 
50 anos, tanto em homens 
quanto em mulheres. Entre as 
principais causas, destacamos a 
herança genética, alteração do 
sistema imunológico, tabagismo 
e maus hábitos alimentares, 
que acabam por desequilibrar 

o funcionamento dos micro-
-organismos na flora intestinal, 
processo chamado de disbiose.

As inflamações são classi-
ficadas em duas categorias: a 
retocolite ulcerativa e a doença 
de Crohn, com média de 70% e 
30% dos casos, respectivamen-
te. Enquanto a primeira atinge 
a mucosa intestinal do reto e 
do intestino grosso (cólon), a 
segunda lesiona todas as ca-
madas do aparelho digestório, 
sobretudo o intestino delgado, 
o colón e a região perianal, 
causando obstruções e fístulas. 

Os sintomas de ambas são 
muito parecidos e incluem diar-
reia crônica com sangue, pus ou 
muco, acompanhada de fortes 
cólicas abdominais e urgência 
evacuatório - a pessoa chega a 
ir 15 a 20 vezes por dia ao ba-
nheiro. Fadiga e perda de peso 
sem motivo também costumam 
sinalizar o problema.

O diagnóstico é realizado 
por médicos coloproctologista 
e gastroenterologistas por meio 
de exames clínicos, laboratoriais 

e de imagem, como endoscopia, 
colonoscopia, tomografia e res-
sonância magnética. Também 
pode ser necessário fazer uma 
biópsia para determinar a do-
ença com exatidão. 

Quanto mais cedo o paciente 
for diagnosticado, menores as 
chances de cirurgia e de com-
plicações graves. Porém, as do-
enças inflamatórias intestinais 
não têm cura. O tratamento 
clínico consegue controlar o 
grau inflamatório e atenuar 
significativamente os sintomas, 
garantindo a qualidade de vida, 
por meio de anti-inflamatórios 
tópicos, corticoides, biofármacos 
e imunossupressores.

Todo esse processo passa 
ainda pela reeducação alimen-
tar, acompanhado de nutricio-
nista, para evitar desnutrição 
por falta de absorção de nu-
trientes. O paciente deve evitar 
ao máximo consumir produtos 
industrializados, especialmente 
aqueles que contêm corantes e 
outros ingredientes químicos, 
assim como frituras.
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ists: diagnósticos de sífilis totalizam
360 mil casos em 2 anos no brasil

A Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), divulgada em 2021, apontou 
que cerca de 1 milhão de pessoas 
afirmaram ter tido diagnóstico 
médico de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) ao longo de 12 
meses, o que corresponde a 0,6% 
da população com 18 anos ou mais. 

O levanta-
mento foi realiza-
do em 2019 pelo 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística (IBGE), 
em parceria com 
o Ministério da 
Saúde. E entre os 
indivíduos que 
tiveram relação 
sexual no ano an-
terior à data da 
entrevista, apenas 
22,8% (26,6 milhões de pessoas) 
usaram preservativo em todas as 
relações sexuais. Ao menos 17,1% 
disseram usar às vezes, e 59% em 
nenhuma ocasião. 

As ISTs são causadas por vírus, 
bactérias ou outros microrganismos 
que são sexualmente transmissíveis, 
dentre elas a herpes genital, sífilis, 
gonorreia, HPV, HIV, clamídia, trico-
nomíase, além das hepatites virais B 
e C, podendo, dependendo da doen-
ça, evoluir para graves complicações. 

Ainda segundo o Ministério da 
Saúde, entre janeiro e junho de 
2020, foram 49 mil ocorrências de 
sífilis, transmitida, principalmente, 
por meio do contato sexual sem o 
uso de preservativo. De 2010 a 2020, 
o Brasil registrou 783 mil casos da 

doença, que segue crescendo de 
forma expressiva, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia (SBD). 

A patologia atinge, principal-
mente, a população masculina, 
que representa 59,8% dos casos. 
As mulheres, por sua vez, somam 
40,2%, mas merecem uma aten-
ção especial, já que muitas revelam 
sintomas durante a gestação, 

a u m e n t a n d o 
o risco de con-
taminação de 
recém-nascidos. 

De acordo 
com os últimos 
dados d ispo-
níveis, o Brasil 
acumulou mais 
de 360 mil ca-
sos  de s í f i l i s 
entre janeiro de 
2018 e junho de 
2020, porém 

segundo a SBD, em decorrência 
do isolamento social imposto 
pela pandemia de COVID-19, pa-
cientes infectados com a doença 
deixaram de procurar os serviços 
de saúde ao manifestarem sin-
tomas, o que pode ter causado 
subnotificações. 

Segundo a infectologista Ana 
Carolina Andrade, a realização de 
testes é importante para o contro-
le das ISTs, inclusive para casais. 
“É frequente a contaminação de 
indivíduos com relações estáveis, 
muitas vezes em regime de con-
jugalidade. Quanto às mulheres, 
a maioria tem se contaminado 
por intermédio do parceiro. Por 
isso, os exames pré-nupciais são 
essenciais tanto para descobrir 

infecções como também para ava-
liar distúrbios que podem causar 
infertilidade”.

 Ana Carolina aconselha ainda 
que os exames para detectar as 
infecções devem ser feitos pelo 
menos uma vez por ano e sempre 
que houver exposição a alguma 
situação de risco. 

O consultor comercial C.O.S*. 
percebeu que havia contraído 
sífilis após surgirem feridas em 
seu pênis. “Eu estava num relacio-
namento há 2 meses e acabamos 
terminando após o diagnóstico. 
Mas, sendo bem honesto, não sei 
se foi na relação com ele ou algum 
sexo casual anterior, quando ain-

da estava solteiro. Assim que des-
cobri, procurei um médico e tomei 
o medicamento que, no meu caso, 
foi uma dose dupla de benzetacil, 
dadas juntas no mesmo dia. Após 
esse procedimento, melhorei”.

Para a prevenção, a infectolo-
gista alerta que a maneira mais 
eficaz é o uso adequado de preser-

vativo. “Lembrando que o sexo oral 
também pode ser responsável pela 
transmissão de doenças. Dessa 
forma, a camisinha deve ser utili-
zada em todas as relações sexuais, 
sejam orais, anais ou vaginais”.

*A pedido do entrevistado,
o seu nome foi preservado.

o país acumulou mais de
360 mil casos da doença

entre janeiro de 2018
e junho de 2020

A maneira mais
eficaz de prevenir
é por meio do uso

adequado de
preservativos,

lembrando que o
sexo oral também

pode ser responsável
pela transmissão

de doenças”
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Fome avança no brasil e atinge
mais de 33 milhões de pessoas

A fome voltou a assolar os 
lares em 2022 e avança 
cada vez mais rápido pelo 

país. Segundo um levantamento 
realizado pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan), atualmente, cerca de 
33,1 milhões de pessoas não têm 
o que comer diariamente. Em 
pouco mais de um ano, 14 milhões 
de brasileiros entraram para o 
mapa da fome. Além disso, mais 
da metade (58,7%) da população 
convive com a insegurança ali-
mentar. O cenário é equivalente 
ao patamar da década de 1990.

Os dados são do 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Ali-
mentar no Contexto da Pandemia 
da COVID-19 no Brasil. O primeiro 
estudo, divulgado em abril do ano 
passado, estimava em 19 milhões 
o total de brasileiros que não ti-
nham nada para comer em 2020, 

cerca de 9 milhões a mais que em 
2018, quando essa população 
somava 10,3 milhões de pessoas.

Ana Maria Segall, médica 
epidemiologista e pesquisadora 
da Rede Penssan, reforça que a 
crise sanitária tornou o quadro 
desta segunda pesquisa ainda 
mais perverso. “A pandemia surge 
neste contexto de aumento da 
pobreza e da miséria, trazendo 
ainda mais desamparo e sofri-
mento. Os caminhos escolhidos 
para a política econômica e a 
gestão inconsequente da COVID só 
poderiam levar ao aumento ainda 
mais escandaloso da desigualda-
de social e da fome no nosso país”.

Para Maitê Gauto, gerente 
de programas da Oxfam Brasil, 
além dos impactos causados 
pelo coronavírus, os problemas 
econômicos e a falta de políticas 
públicas efetivas de combate à 
fome levaram a este cenário cruel. 
“Em 2014, o país saiu do mapa 
da fome e havia menos de 5% da 
população nessa condição. Já em 

2015, essa porcentagem começou 
a subir em decorrência da crise 
econômica. No ano seguinte, a 
implementação do teto de gastos 
pelo governo federal impactou 
diretamente uma série de ações 
e programas sociais que eram vol-
tados para dar condições dignas 
de sobrevivência para as pessoas. 
Tanto que uma pesquisa de 2018 
já apontava para 10,3 milhões de 
cidadãos sem ter o que comer”.

Ainda de acordo com ela, a 
partir de 2019, tivemos um pro-
cesso mais intenso de desmonte 
que teve início com a revogação do 
Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea). 
“Isso desestruturou toda a política 
de transferência de renda, o forta-
lecimento da agricultura familiar, 
os investimentos para o pequeno 
produtor, o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae). Com a pandemia e a manei-
ra desastrosa com a qual o governo 
fez a sua gestão, tivemos o aprofun-
damento da crise econômica que, 
associada à extinção de programas 
e a inflação alta, culminou na queda 
de renda da população e a situação 
atual da fome”, explica.

insegurança alimentar

A pesquisa mostrou que 
125,2 milhões de brasileiros 
vivem com algum grau de inse-
gurança alimentar, equivalente 
a mais da metade (58,7%) da 
população do país. Na compara-

ção com 2020, houve aumento 
de 7,2%. Já em relação a 2018, 
o avanço chega a 60%.

Ainda conforme o levanta-
mento, a fome atinge de forma 
desigual as regiões do país. No 
Norte e no Nordeste, os números 
chegam a 71,6% e 68%, respec-
tivamente, índices maiores do 
que a média nacional de 58,7%. 
“Historicamente, são localidades 
menos favorecidas como mostram 
alguns indicadores sociais. Elas 
abrigam os estados mais pobres 
do país, consequentemente, com 
baixa capacidade de investimento. 
Também houve um contingente 
dessa população que ficou de fora 
dos programas de transferência de 
renda, por isso, são os locais mais 
afetados”, esclarece Maitê.

cenário agravado 

De 2020 a 2022, o salário 
mínimo não teve aumento real 
para o bolso do trabalhador. E, 
para 2023, a situação deve ser a 
mesma pela quarta vez consecu-
tiva, conforme previsão da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
elaborada pelo governo federal 
para o próximo ano. Com relação 
à inflação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), o país fechou 2021 
a 10,06%, sendo a maior alta 
desde 2015. Já em 2020, a taxa 
foi de 4,52%.

A quantidade de desempre-
gados em 2019 era de 11,9%, 
passando para 13,9% em 2020 e 

13,2% em 2021, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Apenas no 1º tri-
mestre de 2022, o índice está em 
11,1%. Com esses números, o país 
deve figurar entre as 10 nações 
com as maiores taxas de pessoas 
sem trabalho no mundo.

Segundo Maitê, para mudar 
essa realidade no Brasil, medidas 
emergenciais devem ser toma-
das. “É necessário um reforço 
nas políticas de transferência de 
renda, seja no aumento do valor 
do auxilio ou na quantidade de 
famílias beneficiadas. Precisamos 
garantir a sobrevivência dessas 
pessoas enquanto não aconte-
ce a recuperação econômica. 
Também é fundamental que o 
governo federal retome a Política 

Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Pnsan), incluindo 
a recriação do Consea, que foi a 
responsável pelo Brasil sair do 
mapa da fome em 2014”.

Dentre outras ações, ela 
afirma ser essencial todo um 
conjunto de políticas econômi-
cas visando a redução da crise 
pela qual estamos vivendo. “O 
primeiro ponto é a retomada da 
política de valorização do salário 
mínimo, que ajuda a manter o 
ganho do trabalhador e o seu 
poder aquisitivo. O segundo é a 
questão da geração de emprego 
e renda, pois é importante que 
as pessoas tenham autonomia 
para se manter e não fiquem de-
pendentes apenas dos programas 
sociais do governo”, conclui.

retrato da fome no brasil

mais presente no norte (25,7%) e no nordeste (21%)

realidade para 21,8% de agricultores e pequenos produtores

maior nas áreas rurais, atingindo 18,6% dos domicílios

saltou de 10,4% em 2020 para 18,1% em 2022 nos lares 
comandados por pretos e pardos

Afeta 19,3% das casas sustentadas por mulheres e 11,9% por homens

em relação a 2020, mais que dobrou entre os lares com crianças 
menores de 10 anos

chega a 36,1% nos domicílios em que a pessoa responsável está 
desempregada

Passou de 14,9% para 22,3% nos lares sustentados por pessoa 
com baixa escolaridade
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Fonte: Rede Penssan

em pouco mais de um ano, 14 milhões de
brasileiros entraram para o mapa da fome

cdl/bH:
casa da mulher mineira aprimora
atendimento com espaço reviver

A Casa da Mulher Mineira, 
unidade policial de acolhi-
mento às vítimas de violência 
doméstica, familiar e sexu-
al, inaugurou no dia 14 de 
junho o Espaço Reviver, um 
ambiente preparado para 
ofertar um atendimento ainda 
mais humano e acolhedor às 
mulheres. A ação é uma par-
ceria da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) com a Polícia Civil 
de Minas Gerais, por meio do 
Departamento de Investiga-
ção, Orientação e Proteção à 
Família (DEFAM).

O Espaço Reviver tem 
como objetivo o resgate da 
autoestima das mulheres ví-
timas de violência doméstica 
e familiar, em um ambiente 
acolhedor, proporcionando 
oportunidades para se reer-
guer e reinventar. Roupas, 
sapatos, material de higiene 
pessoal e outros objetos esta-
rão disponíveis às mulheres 
que, por conta da violência, 
perderam ou tiveram, de 
alguma forma, seus bens inu-
tilizados. O espaço também 
visa suprir algumas necessi-

dades daquelas vítimas que 
precisaram abandonar seus 
lares às pressas, apenas com 
as roupas do corpo.

“Além do acolhimento 
humanizado e assistencial, a 
Casa da Mulher Mineira e o Es-
paço Reviver irão proporcionar 
a essas mulheres a inserção 
no mercado de trabalho, por 
meio do programa A Vez De-
las. É de extrema importância 
que elas possam trabalhar 
e alcançar a independência 
financeira, já que o fato delas 
dependerem financeiramente 
dos agressores é o que im-
pede o rompimento do ciclo 
de violência, como diversas 
pesquisas já mostraram”, afir-
ma o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva.

O “Banco de empregos 
– A Vez Delas”, promovido 
pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social 
(Sedese) em parceria com 
a CDL/BH, visa fomentar a 
inclusão de mulheres em 
situação de violência domés-
tica no mercado de trabalho 
por meio da intermediação 
entre empresas públicas e 

privadas e entidades e órgãos 
públicos estaduais, federais 
e municipais que realizam 
atendimento a mulheres em 
situação de violência.

 

doações 

Para oferecer às mulheres 
acesso a vestuário e calçados, 
foi realizada uma arrecada-
ção de itens. As peças foram 
criteriosamente selecionadas, 
organizadas e dispostas em 
araras para facilitar a escolha 
por tamanho e estilo. No espa-
ço foram instalados provadores 
com espelhos de corpo inteiro, 
para que, após a escolha, a 
mulher possa experimentar as 
peças selecionadas, como uma 
experiência de compra, apro-
vação e resgate da autoestima. 

Além de vestimentas, o 
Espaço Reviver prevê ainda 
promover dias de beleza, com 
cortes de cabelo, sobrancelhas 
e maquiagem. Cursos de au-
tomaquiagem também estão 
em desenvolvimento para 
possibilitar às mulheres um 
recomeço sem violência e com 
oportunidades.

CD
L/
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condomínios devem reforçar
a segurança contra quedas

Nos últimos meses, o Brasil 
tem testemunhado diversos casos 
de pessoas que perderam a vida 
ao caírem de janelas ou varandas 
de condomínios. O mais recente 
é o da garotinha de 6 anos que 
morreu no dia 11 de junho, em 
Praia Grande (SP), que pode ter 
sido fruto de um acidente domés-
tico que aconteceu porque ela foi 
deixada sozinha, de acordo com 
as informações da Polícia Civil 
paulista. 

Em outros casos, as quedas 
são resultado de crime, em contex-
to de violência doméstica, como 
o que aconteceu em Maceió (AL), 
no dia 23 de maio, quando uma 
mulher jogou o enteado também 
de 6 anos pela janela durante 
uma briga com o pai da criança. 
Também não faltam relatos de fe-

minicídios e de pessoas que tiram 
a própria vida.

Para além da tragédia social, 
que só faz aumentar os índices de 
mortes violentas no país, essas 
quedas evidenciam a necessidade 
de preocupação com a segurança 
nos condomínios, especialmente 
aqueles mais altos. De acordo com 
o presidente do Sindicato dos Con-
domínios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG) e advogado especializado 
em direito condominial, Carlos 
Eduardo Alves de Queiroz, tanto 
o síndico quanto os condôminos 
devem discutir meios para tornar 
o edifício mais seguro. “O síndico 
pode convocar uma assembleia 
exclusiva para que se encontrem 
maneiras de proteger janelas e va-
randas, principalmente se o prédio 

tem muitas crianças. Grades ou 
telas bem resistentes são algumas 
alternativas mais comuns e que 
podem evitar tragédias”, diz ele.

Além disso, é preciso lembrar 
que em Minas Gerais é obrigatória 
a denúncia de casos de violência 
doméstica em condomínios. A de-
núncia pode ser feita pela delegacia 
virtual da Polícia Civil pelo endereço 
delegaciavirtual.sids.mg.gov.br, 
pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 
Disque Denúncia 181. “As pessoas 
têm receio de denunciar, mas foi-
-se o tempo em que se fazia vista 
grossa para a violência doméstica. 
É preciso que tanto síndico quanto 
vizinho chame a polícia caso escute 
brigas que demonstrem que a situ-
ação está saindo do controle. Essa 
iniciativa pode salvar uma vida”, 
afirma Queiroz.
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Almg discute abrangência do
ensino da língua portuguesa
A educação linguísti-

ca deve ser ampla 
de forma a abordar 
não só a norma cul-
ta, mas também as 

variedades existentes, por exem-
plo, dialetos e outros registros. 
Essa opinião foi compartilhada 
por participantes da primeira 
parte do Debate Público Língua, 
Estado e Democracia, que abor-
dou o tema língua portuguesa, 
educação e poder: conflitos e 
preconceito. O evento foi realiza-
do pela Comissão de Redação da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), no dia 13 de junho.

Segundo o pesquisador do 
Instituto de Letras e Linguística da 
Universidade Federal de Uberlân-
dia (UFU), Luiz Carlos Travaglia, 
que tem pós-doutorado em Lin-
guística pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), a língua 
portuguesa sempre foi objeto de 
ensino nas escolas, embora todos 
a tenham como língua materna e 
a usem no dia a dia.

Ele defendeu que a educação 
linguística deve ser entendida 
como o conjunto de atividades de 
ensino/aprendizagem, formais ou 
informais, que levam uma pessoa 
a conhecer e ser capaz de usar os 
recursos da sua língua para pro-
duzir textos a serem usados em 
situações de interação comuni-
cativa e que produzam o sentido 
pretendido.

O pesquisador enfatizou que 
a norma culta continua levando 

o bastão da variedade a ser ensi-
nada a todos por sua importância 
sociocultural e, portanto, dominá-
-la é condição fundamental para o 
acesso ao conhecimento.

Apesar disso, conforme co-
locou, a educação linguística 
deve alertar para a existência 
das variedades linguísticas como 
dialetos, registros e modalidades 
oral e escrita e o posicionamento 
das sociedades sobre elas, até 
para combater os preconceitos 
linguísticos que aparecem.

Ele destacou, em sua apre-
sentação, que uma educação 
linguística de qualidade deve ser 

capaz de desenvolver a competên-
cia comunicativa. “A comunicação 
eficiente e competente, seja oral 
ou escrita, é uma condição para 
o entendimento entre os seres hu-
manos e crucial para que estes vi-
vam e convivam bem”, defendeu.

Travaglia acrescentou que al-
guém que não saiba, por exemplo, 
palavrões e gírias, que não fazem 
parte da norma culta, pode ter 
uma competência comunicativa 
incompleta.

De acordo com ele, quem 
adquire uma competência comu-
nicativa ampla tem mais condição 
de produzir efeitos de sentido 

desejados ao produzir seus textos 
orais e escritos, bem como de 
compreender efeitos de sentidos 
dos textos que chegam até ele, 
adquirindo mobilidade dentro da 
sociedade em que está imerso.

Ele acrescentou: “A língua e 
seu domínio têm ligação direta 
com cidadania e, consequente-
mente, com poder e democracia”. 
Travaglia defendeu que o Estado 
deveria proporcionar uma forma-
ção linguística adequada a todos, 
uma vez que a língua e seu uso 
são instrumentos de poder. “Isso 
não vem acontecendo na medida 
desejada”.

norma culta, variedades 
e preconceito

Conforme discorreu, a valo-
rização da norma culta levou ao 
preconceito com relação às de-
mais variedades linguísticas. “Elas 
receberam o jargão de erradas, 
como se a variedade culta fosse 
a única forma correta, levando 
a uma faceta de não democracia 
linguística”, disse.

O pesquisador acrescentou 
que, diante desse contexto, tem se 
levantado a questão do preconcei-
to linguístico que seria semelhante 
ao que acontece nos campos de 
sexo, gênero, etnia e religião, 
entre outros.

estudos devem se 
basear em fatos

O professor titular no Departa-
mento de Linguística da Unicamp 
e coordenador do Centro de Pes-
quisa Fórmulas e Estereótipos: 
Teoria e Análise (FesTA), Sírio 
Possenti, defendeu que os estudos 
da língua em escolas devem ser 
similares aos da área de ciências. 
“Devem se basear em fatos e não 
em utopias”, disse.

Ele explicou que os fatos mos-
tram que todas as línguas variam 
e que fatores externos, como grau 
de escolaridade, ruralidade ou 
urbanidade e idade, condicionam 
essa variação.

Possenti ainda destacou que 
os fatos também mostram que 

todas as línguas mudam com o 
tempo, de modo quase imper-
ceptível. De acordo com ele, é 
preciso dissolver as teses de que 
as pessoas falam de forma errada 
ou de qualquer jeito.

“As pessoas falam de forma 
diferente, sobretudo, nas roças e 
nas periferias. Quando se fala que 
isso é errado ou de qualquer jeito, 
a pessoa é desumanizada porque 
nossa característica é falar. As es-
colas e outras instâncias precisam 
trabalhar nisso”, afirmou.

A pesquisadora do Departa-
mento de Linguagem e Tecnologia 
do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (Ce-
fet/MG), Ana Elisa Ribeiro, desta-
cou que o acesso à linguagem e à 
cultura não se dá de forma igual 
nos territórios.

Ela enfatizou ainda que a 
leitura e a escrita estão associa-
das ao uso de tecnologias e que, 
quando isso não é oferecido de 
modo adequado, as competên-
cias comunicativas são diminuí-
das e as pessoas são alijadas do 
processo.

O deputado Virgílio Guima-
rães (PT), que preside a Comissão 
de Redação e solicitou a discus-
são, justificou o debate público. 
“Vivemos a época da inclusão 
e a linguagem deve ser parte 
disso.  Ela não pode servir para 
a humilhação, rebaixamento 
de pessoas e massacre cultural. 
Inclusão linguística é inclusão 
cultural”, disse.
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O prefeito da capital mineira, Fuad 
Noman (PSD), lançou no dia 8 de junho, 
o Programa de Gestão de Risco Geológico-
-Geotécnico de Belo Horizonte - conjunto 
de mais de 200 obras emergenciais para 
mitigar os riscos geológicos na capital, be-
neficiando cerca de 245 mil pessoas. Pelo 
menos 70 intervenções serão finalizadas 
ainda em 2022. Desse número, 30 estão 
prontas ou em finalização, 15 em anda-
mento e 25 serão iniciadas. O investimento 
é de R$ 118 milhões em até 18 meses. 

“São obras mais fáceis e outras com-
plexas. Nós vamos começar pelas mais 
fáceis para poder avançar. A ideia é atingir 
toda a cidade”, afirmou o prefeito. 

Ainda segundo ele, as intervenções 
definidas são importantes para evitar que 
a população fique exposta às situações 
de risco, mas os trabalhos não ficarão 
restritos a elas. “Continuamos mapeando, 
avaliando e estudando quais são as áreas 
que precisam ser atendidas. Mas estamos 
dando um grande passo hoje, com o início 
desse programa, para evitar riscos, mortes, 
desabamentos e uma série de situações 
ruins em que a Defesa Civil tem que se 
virar”, destacou. 

Técnicos da prefeitura vão intensificar 
o mapeamento e diagnóstico de risco em 
todas as nove regionais, o que tornará pos-
sível o planejamento específico e captação 
de recursos financeiros para erradicar o 
problema que atinge significativamente 
BH no período chuvoso. 

Para se ter uma ideia, em 2020 - ano 
em que a cidade foi castigada por fortes 
chuvas -, foram demandadas 4.820 vistorias 
de avaliação de risco geológico, 70% a mais 
em relação aos 5 anos anteriores. Também 
em 2020 foram removidas 1.050 famílias, 
número bem superior à média anual de 30 
famílias no período de 2015 a 2019. 

O Programa de Gestão de Risco Geoló-
gico-Geotécnico de Belo Horizonte terá duas 
etapas: a primeira, de curto prazo, prevê a 
execução de obras já elencadas e projetos. 
Na segunda, haverá a licitação do diagnós-
tico de risco ampliado (no médio prazo) e 
viabilização e captação de recursos para 
obras de reassentamento (a longo prazo). 

Serão feitas intervenções em pés de 
encostas, estabilização dos morros, além 
de esgotamento e drenagem, para evitar 
que a água não escorra e desestabilize os 
barrancos.

Reconhecida internacional-
mente pelo atendimento ofereci-
do em saúde pública, a Prefeitu-
ra de Uberlândia participou, no 
dia 9 de junho, de mais um im-
portante momento para o setor. 
A placa da acreditação Qmen-
tum International Diamond, 
apresentada pela Quality Global 
Alliance em abril ao prefeito 
Odelmo Leão (PP), foi entregue 
à organização social Missão Sal 
da Terra em cerimônia na sede 
da instituição. O vice-prefeito 
Paulo Sérgio Ferreira (PSD) 

representou a gestão municipal 
na solenidade.

A Missão Sal da Terra é parceira 
da Prefeitura de Uberlândia na 
administração das 30 unidades de 
saúde do setor Sul cujo trabalho foi 
considerado de excelência pelo Qua-
lity Global Alliance, por meio da 
aliança com a organização cana-
dense Health Standards Organiza-
tion (HSO). Com o reconhecimento, 
Uberlândia se tornou a primeira 
cidade da América Latina a receber 
a certificação Qmentum Interna-
tional Diamond em saúde pública.

“Ter este reconhecimento 
internacional mostra o quanto 
a parceria com a Missão Sal da 
Terra é bem-sucedida e que os 
profissionais envolvidos estão 
trabalhando para oferecer o 
melhor em saúde para a po-
pulação que, sem dúvida, é a 
maior beneficiada. Essa acredi-
tação garante que os processos 
adotados pela nossa valorosa 
parceira atendem aos requisitos 
internacionais de governança 
e boas práticas assistenciais”, 
ressaltou o prefeito.

PbH lança programa de obras para
reduzir riscos geológicos na capital
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Prefeitura de uberlândia participa de
entrega de certificação internacional
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Prefeitura de itabirito inaugura sede
própria do Atelier de Artes integradas

O dia 7 de junho foi especial 
para os amantes da arte e da 
cultura em Itabirito. No encer-
ramento da programação das 
Ações Centenárias de junho, a 
prefeitura realizou a inauguração 
da sede própria do Atelier de Artes 
Integradas.

“Esse local espetacular tem 
muito do povo de Itabirito, que 
respira arte e cultura desde que 
o município era uma pequena 
vila. Tudo o que está enraizado no 
povo vem do passado e de nossa 
história. Essa nova sede é um 
espaço que permitirá a ampliação 
e a propagação de toda a nossa 
essência por meio dos alunos e da 
arte”, destacou o prefeito Orlando 
Caldeira (Cidadania).

Totalmente reformulado para 
atender às demandas da escola, 
o ambiente conta com salas de 
espetáculos, de dança, de en-
saios, de figurinos, de cenários 
e camarins, além da estrutura 
administrativa.

“Foi um dia emocionante com 
a entrega de um instrumento de 
formação artística e social. Arrisco 
a dizer que é nossa entrega mais 
significativa nesse período em que 
gerimos a pasta da Cultura, Patri-
mônio e Turismo. Ressalto, ainda, 
o caráter formador dessa escola 
que desenvolve seus alunos em 
diversos aspectos, possibilitando 
que se encontrem na arte e reali-
zem suas aptidões. Não formamos 
somente atores, atrizes ou baila-
rinos e bailarinas: transformamos 
vidas neste espaço”, enfatiza a 
secretária de Patrimônio Cultural 
e Turismo, Junia Melillo.

cena de teatro
A apresentação da nova estrutura aconteceu por meio de 

uma visita cênica guiada em meio a poesia, dança e perfor-
mances envolvendo alunos, professores e o público presente, 
que emocionou a todos. A visita culminou com a apresentação 
de uma cena do espetáculo “O Romance da Cabra Cachaceira”, 
do renomado dramaturgo Fernando Limoeiro e dirigida pelo 
professor Chicó.

“Nossa vida é cercada de arte e de cultura. A função do 
atelier é abrir horizontes, melhorar e formar os cidadãos. 
Os alunos são o futuro de nossa comunidade e, com esse 
apoio, se tornarão pessoas que terão a oportunidade de 
construir um mundo melhor. Por isso, repito, vale o investi-
mento em arte e cultura”, enfatizou o vice-prefeito Elio da 
Mata (Cidadania).

Ao longo dos 16 anos de história do Atelier de Artes 
Integradas, mais de 5 mil alunos foram matriculados nos 
cursos de teatro e balé. O espaço também promoveu sete 
festivais de teatro, mais de 130 cenas curtas, além de alunos 
profissionalizados por meio do curso técnico ofertado. Agora, 
com sede própria, ele ofertará novos cursos em diversas 
áreas artísticas.
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copa do catar é para quem tem dindin
Normalmente, a Copa do Mundo de 

Futebol é realizada nos meses de junho 
e julho, mas este ano ela será de 21 de 
novembro a 18 de dezembro. Nos meses 
de junho e julho, o calor é muito forte e 
passam de 40 graus no Catar, por isso, os 
jogos serão “atrasados”.

Quem deseja viajar para o Catar, 
ainda é possível se programar para as-
sistir  a Copa, mas para isso será preciso 
“abrir os cofres”. Para garantir um lugar 
na 22ª edição do Mundial, o principal 
pré-requisito é ter uma conta bancária 
bem forrada para conseguir cobrir os 
custos. Afinal, uma série de combinações 
faz com que os valores sejam elevados. O 
Catar, por natureza, é um país com alto 
custo para os seus visitantes, o dólar está 
em patamares elevados e há a demanda 
por um grande evento.

Essas situações jogam contra quem 
quer realizar o sonho de ver uma Copa 
de pertinho. Para dar uma dimensão 
mais precisa dos valores envolvidos, é 
necessário traçar um panorama dos 
preços de passagens e ingressos, além 
de opções de estadia. 

O primeiro passo é ter como chegar 
ao Catar. A maneira mais barata é de-
sembarcar no Aeroporto Internacional de 
Hamad é pela Ethiopian Airlines. Porém, 
será preciso ser um pouco flexível em 
relação às datas da viagem, porque são 
poucos voos.

Quem quer passar todo o período da 
Copa no país terá de estender a estadia 
um pouco. No momento, para chegar 
antes da abertura e retornar depois da 
final, será necessário embarcar no dia 
16 de novembro e marcar o voo de volta 
para 21 de dezembro. E os bilhetes para 
essas datas estão em torno de R$ 13 mil. 

Os voos de ida da companhia aérea 
ocorrem as segundas, quartas e sábados. 
Os de volta, as segundas e às quartas. 
Mesmo que o torcedor resolva viajar e vol-
tar em um período no meio do calendário, 
os valores não sofrem grande alteração.

Outra empresa que faz a rota entre 
Brasil e as terras do Catar é a Qatar 
Airways. A tradicional e mais importante 
empresa aérea do país, com voos de 
alto padrão, os preços são ainda mais 
elevados. Os trajetos de ida e volta estão 
saindo entre R$ 23 mil e R$ 25 mil.      

Se o preço das passagens assusta, 
os da hospedagem não são diferentes. 
Conseguir um lugar para ficar durante a 
Copa também será uma tarefa difícil. O 
Catar possui uma extensa rede hoteleira, 
com empreendimentos requintados e 
a maioria está lotada durante todo o 
período do torneio.

Há diversas datas em que os sites 
especializados não apresentam opção 
de locais para hospedagem em nenhum 
dia entre o fim de novembro e dezembro. 
Nas poucas opções existentes, os valores 
ultrapassam os R$ 8 mil a diária, não o 
período.

Sites de aluguel de residências, como 
Airbnb, apresentam um leque maior de 
opções, mas os valores também não são 
convidativos. O preço mais baixo encon-
trado para toda a duração ficou em R$ 9 
mil para o aluguel de um quarto em uma 
residência. Há ainda casas nababescas 
para serem locadas. As tarifas variam, 
mas ficam entre R$ 100 mil e R$ 500 mil.

Para quem quiser ser aventureiro, 
viver uma experiência diferente pode se 
hospedar de graça. A plataforma “Host 
a Fan”, que significa hospedar um fã, 
criada especialmente para esta edição do 
Mundial, serve para conectar torcedores e 
moradores locais dispostos a hospedarem 
turistas. Para participar do programa, é 
preciso ter mais de 18 anos e se cadastrar 
no site oficial. Os gastos com alimentação 
e transporte são por conta do viajante.     

Os custos dos ingressos individuais 
para a primeira fase variam entre R$ 316, 
e R$ 1.020. Para a final, os valores vão de 
R$ 2.800 a R$ 7.440,00. Mas a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) tem uma 
solução para quem tem dinheiro, mas 

não tem ingresso. Apesar do nome do 
programa, não espere amabilidades 
financeiras. A entidade criou o “Hos-
pitality Fifa” com pacotes de ingressos 
VIP. Eles são divididos em quatro tipos 
e cada um deles tem três subdivisões. 
Dentro de cada modalidade existe uma 
série de mordomias oferecidas como 
encontro com convidados, ambiente cli-
matizado, serviço de buffet, entre outras 
“gracinhas”.     

Para assistir aos três primeiros jogos 
do Brasil, mais a partida das oitavas de 
final, o pacote custa cerca de R$ 6 mil, 
detalhe, esse é o mais acessível. Se o 
torcedor estiver confiante no time ama-
relinho de Tite e quiser adquirir entradas 
para a fase de grupos e o jogo das quartas 
de final, o custo será de US$ 1,55 mil, 
cerca de R$ 8 mil. 

Se a opção for para comprar jogos 
individuais, ainda há entradas para as 
partidas contra Sérvia e Camarões por 
US$ 950, cerca de R$ 5 mil. Para as oita-
vas, há bilhetes disponíveis por US$ 1,25 
mil, mais de R$ 6 mil e quartas, US$ 1,55 
mil, quase R$ 8 mil. 

Para semifinais e finais há um 
pacote separado. Para acompanhar 
um jogo que decidirá um finalista e 
a decisão, o valor mais em conta gira 
em torno de US$ 13,2 mil, cerca de R$ 
66 mil, já que o ingresso de custo mais 
acessível não está disponível. Para as 
duas semifinais e a final, o preço é de 
US$ 9,1 mil, mais de R$ 45 mil.

Ainda existe opção de comprar 
ingressos para ver os jogos de um deter-
minado estádio.  O valor mais baixo de 
momento é para os jogos no Estádio de 
Lusail, cidade construía para a Copa, de 
US$ 28,4 mil, mais de R$ 142 mil. Isso 
mesmo é muito zero para comprar o 
ingresso, hotel e curtir os jogos. Se esti-
ver com o cofre cheio, cartão de crédito 
internacional bem recheado de dólares, 
euros, consulte a agência de viagem, site 
da Fifa e boa viagem!

Atletas de betim conquistam seis medalhas
de ouro nos Jogos escolares de minas gerais

Alunos do Projeto Viva o Espor-
te/Ramacrisna que representaram 
Betim na Etapa Estadual (mo-
dalidade atletismo paralímpico) 
dos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG) - realizada entre 7 
e 9 de junho, em Belo Horizonte 
-, voltaram para casa com seis 
medalhas de ouro. As conquistas 
foram obtidas na disputa de lan-
çamento de dardos e na prova de 
100 metros rasos.

Os atletas Caio Daniel Perei-
ra, Ismael Martins Rodrigues e 
Adriane Graziele Queiroz, cate-
goria sub-18, foram campeões 
no lançamento de dardos nas 
classificações T/F20, T/F21 e T/
F38, respectivamente. Eles tam-
bém conquistaram o pódio nos 
100 metros rasos, nas mesmas 
classificações.

O atleta Thalles Eduardo de 
Souza, da categoria sub-16, tam-
bém alcançou excelente marca na 
competição. Ele conquistou o 4° 
lugar na disputa dos 75 metros 
rasos e o 6° lugar nos 250 metros 
rasos. Ele participou ainda do 
salto em distância, terminando 
em 9° lugar.

Os atletas da delegação 
betinense foram treinados pe-
los professores Luciene Lebrão, 
Eduardo Maia e Ana Leonídia 
Soares. Eles destacaram o resul-
tado obtido pelos alunos do Viva 
o Esporte. “Além da melhoria de 

índices técnicos, a competição 
proporcionou a eles momentos 
de socialização, autonomia e 

disciplina, valores importantes 
na formação integral do indiví-
duo”, destaca Luciene.
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Judô: esporte trabalha
mente, corpo e disciplina

S egundo o site da Confederação Brasilei-
ra de Judô (CBJ), a luta é derivada do 
Jiu-Jitsu, uma arte que serve tanto para 
atacar quanto para defender, usando 
nada mais que o seu próprio corpo. 

E engana-se quem pensa que a modalidade 
se restringe exclusivamente a homens. Muitas 
mulheres, crianças e idosos têm se aventurando 
neste esporte. Um exemplo feminino é Thaís 
Pereira de Figueiredo, faixa preta e professora 
de judô shodan.

De acordo com ela, os aprendizados morais 
da luta são vários, dentre eles respeito, hones-
tidade, honra e amizade. “Mas, os maiores são 
o Jita kyoei, que é o princípio da prosperidade e 
benefícios mútuos, e o Seiryoku Zenyo, que é o 
da máxima eficiência da força física e mental”.

Para Thaís, o principal diferencial do judô 
para as outras modalidades é o princípio filosó-
fico. “Não adianta fortalecermos o corpo sem 
estimular a mente. É isso que o judô proporciona, 
sem contar sobre a importância no aprendizado 
infantojuvenil. Ele foi considerado o melhor 
esporte para o desenvolvimento a partir dos 
4 anos”.

Além disso, a prática traz benefícios para quem 
participa. “A parte física passa por alongamentos, 
ginástica e exercícios aeróbicos, o que favorece o 
desenvolvimento e a melhora do condicionamento 
físico. Já na mental trabalhamos o equilíbrio, a 
vontade de se superar e de levar os princípios da 
modalidade para a vida”, conta.

Segundo ela, quando se entra no tatame, 
todos os problemas devem ser deixados do lado 
de fora. “O mais importante é fazer uma atividade 

nenhum outro esporte e a luta, no próprio ato 
de aquecimento e alongamento, faz diferença 
para o meu corpo. Isso sem falar que a minha 
disposição aumentou, pois eu costumava cansar 
rápido e agora tenho mais resistência. Mental-
mente, o esporte me ajuda a lidar com a minha 
rotina, é um momento em que consigo focar e 
esquecer qualquer outro fator externo, fora que 
tenho para onde direcionar minha energia”.

Ele diz que a questão filosófica e disciplinar 
por trás do judô possui fundamentos que valo-
rizam a conexão daqueles que o praticam. “Não 
é simplesmente lutar, existe todo um respeito 
entre os praticantes e uma relação de aprendi-
zado mútuo, independentemente de tempo de 
prática e faixa. Além disso, é uma luta inclusiva, 
que ensina como podemos fazer o melhor uso 
da nossa força”.

O estudante Victor Souza, que também aderiu 
à modalidade, explica que o judô surgiu como 
um escape da rotina acelerada, pois foi a única 
oportunidade de extravasar a energia acumulada. 
“Adquiri maior controle sobre minha ansiedade, 
disciplina sobre meus vícios e preocupações e 
redução do stress. Fora isso, tenho a oportunidade 
de movimentar o corpo e ter mais elasticidade, 
perda de peso, menos dores na coluna e cansaço.

Ele conta que todo mundo que inicia o judô, 
começa com a faixa branca e que, a partir disso, 
são 6 meses até a segunda faixa (cinza). “É nesse 
período em que você adquire mais interesse pelo 
esporte e passa a enxergá-lo como um estilo de 
vida, pois o tatame vira uma extensão do corpo 
e mente. Como se não bastasse tudo isso, ainda 
fazemos amigos, crescemos juntos e, quando 
trocamos a primeira faixa, sentimos orgulho de 
nós mesmos e dos colegas. É uma experiência 
incrível”.

física, afinal, a saúde é essencial para o ser humano. 

Mas, além de tudo o que a luta proporciona, ela te 

permite ter autodefesa”.

O estudante de medicina veterinária Lucas 

Azan, que é praticante da modalidade, relata quais 

mudanças o judô trouxe para sua vida. “Não faço 

Prática engloba não somente a luta em si, mas todo um fundamento filosófico de estilo de vida
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