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Mercado pet deve faturar
R$ 58,9 bilhões em 2022

E

stimativa do Instituto
Pet Brasil (IPB) mostra que o setor de
produtos, serviços e
comércio de animais
de estimação deve crescer 14%
até o final de 2022. A projeção
foi feita levando em conta o desempenho do ramo no primeiro
trimestre deste ano e revela que
a área é promissora para investimentos. Segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação
(Abinpet), o Brasil ocupa o 3º
lugar no ranking mundial como
país com a maior população total de pets e, mesmo com a crise
econômica, os tutores continuam
gastando com seus bichos.
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Duelo entre Pimentel e Zema se
transforma em caso de Justiça

Divulgação

O governador Romeu Zema (Novo) declarou, semana passada, a uma
emissora de rádio que a falta de repasse das verbas do estado para as prefeituras na administração de Fernando Pimentel (PT) acabou ocasionando
sérios problemas, como o suicídio de prefeitos. Ao tomar conhecimento dessa
denúncia, o ex-chefe do Executivo mineiro acionou a Justiça contra Zema por
calúnia e difamação. Para o petista, o atual governador está sendo leviano
ao fazer uma revelação tão forte como essa. “Ele, em ritmo de pré-campanha
eleitoral, tece críticas ao PT e a minha administração quando, na realidade, o
seu adversário político é o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD)”.

70% dos brasileiros acreditam não
merecer as próprias conquistas
Imagine o cenário: você luta para conquistar alguma coisa na vida pessoal ou profissional e, após conseguir a vitória, sente que não merece tal feito. A sensação de ser uma fraude tem sido cada vez mais comum.
O quadro tem nome: síndrome do impostor e afeta 70% da população. De acordo com a psicóloga clínica
Meire Cassini, a pessoa acometida tem percepções alteradas sobre si. “Isso acarreta em isolamentos, esse
indivíduo se torna evitativo, ou seja, não participa dos movimentos sociais e profissionais, não contribui
com seus pensamentos e opiniões sempre por considerar menos importante que os outros”.
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LGBTQIA+ têm o mesmo
direito que héteros
na adoção de crianças

Fernando
Pimentel
questiona

Após a conquista da comunidade LGBTQIA+ em oficializar sua união em cartório, outra questão foi levantada: o
direito de adoção por casais do mesmo sexo. Isso porque o
ato ainda é visto com preconceito por uma parcela conservadora. Na avaliação do advogado especialista em Direito
de Família, Leandro Barra, ainda há uma certa resistência
da sociedade em aceitar algo novo. “Isso tudo está mudando gradativamente ao longo do tempo. Inclusive, a adoção
no Estatuto da Criança e do Adolescente não especifica a
orientação sexual da pessoa. É preciso apenas uma família
disposta a dar afeto e cuidado”.

denúncia do
governador
Romeu Zema
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Mais de 270 mil cédulas
falsas foram retiradas
de circulação em 2021
Ninguém está livre de receber dinheiro falso
como pagamento. Sendo assim, os cuidados devem
ser redobrados para evitar cair em uma fraude. Saber identificar se uma nota é verdadeira pode ser o
caminho para não ter grandes prejuízos financeiros,
principalmente no comércio. Ao longo de 2021, o
Banco Central (BC) reteve 270.971 cédulas ilegítimas
que estavam em circulação no país. São quase R$ 25
milhões de uma quantia que não possui nenhum
valor. O estado com mais falsificações foi São Paulo
(98.827), seguido por Minas Gerais (34.989). O
crime está previsto no artigo 289 do Código Penal,
com pena de 3 a 12 anos de prisão.
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Pilates trabalha fortalecimento muscular e elasticidade corporal
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Daniel Amaro

O

conceito de família vem
mudando com o passar do
tempo. Em 2011, o Supremo
Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável entre pessoas
do mesmo sexo como entidade familiar e equiparou os direitos e deveres
ao de casais heterossexuais. Dois anos
depois, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) decidiu que os cartórios brasileiros seriam obrigados a celebrar
casamento homoafetivo. Todas essas
conquistas também fizeram surgir a
discussão sobre adoção por casais
gays. Acerca desse assunto, o Edição
do Brasil conversou com Leandro
Barra (foto), advogado especialista
em Direito de Família.

É permitida a adoção por casais
do mesmo sexo no Brasil?

Como funciona a adoção homoafetiva no país?

A adoção pode ser feita por qualquer pessoa, independentemente
do estado civil e desde que tenha
a idade mínima de 18 anos. Como
hoje em dia já é permitido a união
estável e o casamento entre pessoas
do mesmo sexo, a adoção também
entrou em pauta na luta pelos direitos LGBTQIA+.

A adoção por casais do mesmo sexo
segue os mesmos requisitos de um
casal heterossexual. Quem deseja adotar deve procurar a Vara de Infância e
Juventude da sua cidade para dar início
ao processo e é preciso o auxílio de um
advogado. A pessoa deve separar todos
os documentos como identidade, CPF,
certidão de casamento ou nascimento,
comprovante de residência, extrato de
rendimentos, atestado ou declaração
médica de sanidade física e mental,
certidões cível e criminal.
Depois é necessário passar por
um curso obrigatório de preparação
psicossocial e jurídica. O resultado será
avaliado pelo Ministério Público e juiz
da Vara de Infância. É feita uma entrevista técnica para analisar o perfil do
adotante e da criança. Se tudo correr
bem, será emitido um Certificado de
Habilitação. O nome passa a constar
na fila e deve aguardar até aparecer
uma criança com o perfil compatível.
O adotante conhecerá histórico de
vida da criança e, caso haja interesse,
eles serão apresentados. Se houver
um bom relacionamento, o adotante
recebe a guarda provisória até o juiz
proferir a sentença definitiva.

Arquivo pessoal

Qual o principal argumento de
quem é contra?
O mais comum de que o adotado
teria uma referência equivocada dos
vínculos familiares não faz sentido,
considerando que um homossexual
foi criado e educado por heterossexuais. A união entre duas pessoas,
seja heterossexual ou homossexual,
não implica na formação de uma
criança. Para adotar, precisa de
uma família disposta a dar afeto e
cuidado.

A sociedade ainda enxerga
com preconceito esse tipo de
adoção?
Nós estamos em um momento de
transição. Não vou dizer preconceito,
mas há uma resistência da sociedade
em aceitar algo novo formalmente.
As pessoas já vivem em condições em
que o pai ou a mãe é homossexual
e criam bem o filho. Isso tudo está
mudando gradativamente ao longo
do tempo. Inclusive, a adoção no
Estatuto da Criança e do Adolescente
não especifica a orientação sexual
da pessoa.

É feito algum tipo de acompanhamento após o processo de
adoção?
Depois do juiz proferir a sentença,
a criança ou adolescente está absolutamente inserida na família. Inclusive,
passa a ter todos os direitos de um filho
biológico. Todo o acompanhamento é
feito antes por uma equipe técnica com
entrevistas e visitas domiciliar.

Shutterstock

Adoção por casais do mesmo sexo
ainda é cercada de preconceitos

Em sua avaliação, o processo é
muito burocrático?
A burocracia é própria da nossa
cultura. O processo de adoção requer
muito cuidado, afinal, o Estado está
concedendo a guarda de uma criança
ou adolescente a uma família. Independentemente de quem vai adotar,
o grande problema é a condição do
nosso país e do poder judiciário, que
está absolutamente sucateado. Falta
não só juízes, mas também servidores,
assistentes sociais e psicólogos.
É impossível prever o tempo processual de uma adoção. Isso porque
existem crianças em abrigos que

N

Quais são as maiores barreiras
na hora de adotar uma criança?
As pessoas que buscam adoção
fazem uma lista de requisitos. Por exemplo, preferem recém-nascidos, brancos
e não querem vínculos com irmãos.
Muitas vezes colocam tanta condição
que acaba não aparecendo a criança
conforme a expectativa dos pais.

Fila da adoção
De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento,
do CNJ, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas
de acolhimento e instituições públicas por todo país. Destas, 5.040 estão
totalmente prontas para a adoção. São milhares à espera de uma nova
família e de um ambiente seguro e acolhedor.
Fonte: CNJ

EDITORIAL

Sergio Prates

50 anos do Sebrae

ão fosse uma entidade que, efetivamente, vem atuando em
sintonia com os pensamentos proativos da população brasileira, o Sebrae não estaria completando 50 anos de presença
no mercado.
É evidente que nessas cinco décadas muitos desafios surgiram,
mas todos eles foram vencidos com coragem, devido à tenacidade e
resiliência de seus representantes, especialmente quando se trata do
Sebrae Minas, cuja trajetória foi traçada com o objetivo de garantir
apoio a milhares de empreendedores nos rincões mineiros.
Buscando a história referente aos primórdios dessa instituição,
retornamos à década de 1970, período no qual suas ações no assessoramento e no apoio aos empreendedores e às micro e pequenas empresas
foram de grande valia. Trata-se de uma simbiose entre a sociedade e
os outros setores que desejam fazer Minas e o Brasil crescerem, por
meio do fortalecimento do empreendedorismo. Seja no direcionamento de soluções ou, concomitantemente, se colocando como o elo
do desenvolvimento na elaboração de projetos destacados, o Sebrae
vem atuando especialmente nos assuntos relacionados aos pequenos
negócios, mediante articulações e iniciativas proativas junto ao poder
público, aliando-se às demais e diversas organizações setoriais. E esse
ajuntamento, quase sempre resultou em saldo positivo.
Os mineiros reconhecem a importância do Sebrae Minas, destacando a sua significação como agente indutor do pleno desenvolvimento,
a partir da sua ilustre capilaridade perante diferentes pontos, pois, em
realidade, o resultado acontece nos grandes centros, mas principalmente, em localidades mais distantes, exatamente por ser uma casa
que conhece de perto as realidades e as necessidades de cada região.
Não é sem razão que se trata de um ente acolhido por todos,
disputando prestígio em igualdade de condições no âmago do público
com as demais coirmãs: Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH). Referir-se ao Sebrae Minas é estufar o peito e se encher de
orgulho, afinal, se trata de uma entidade valorosa e que merece os
aplausos de todos.
No dia 11 de julho um evento vai marcar os 50 anos do Sebrae e nele
ficará gravado que, em meio século, essa é uma história que merece ser
registrada nos anais dos arquivos oficiais do nosso estado para servir
de lições às futuras gerações.
O Sebrae é um bom exemplo a ser seguido, especialmente por
pessoas que prezam pela permanência de Minas nos patamares mais
elevados do nosso país, sob todos os aspectos. Os interessados no empreendedorismo e na inovação dos pequenos e médios empresários só
têm a agradecer a entidade. Vida longa ao Sebrae!

possuem processo criminal movido
contra os pais pelo Ministério Público
por conta de violência. Então, não é
somente a questão da adoção. São
dois processos em tramitação que
precisam ser resolvidos.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Ultrapassados limites de escárnio e maldade
Em 2017, antes de eleito presidente da República, Bolsonaro se ufanou ser capitão e, de
forma aviltante, proclamou acintoso: “Minha especialidade é matar”. Recentemente, o jornal New
York Times assegurou que, no caso, tem sido fiel
à palavra: citou 70 mil indígenas ameaçados de
morte e destruição e relembrou seu descaso com
a vida humana ao desdenhar da ciência, sabotar o
uso de máscaras, obstruir o distanciamento social,
ridicularizar a ânsia de respirar das vítimas fatais
da COVID e dificultar a vacinação. À época, com
defesa palaciana da “imunidade de rebanho”,
o submisso Ministério da Saúde, em meio a um
turbilhão de mortes, foi ágil apenas ao se envolver em negociata com sobrepreço estratosférico
de 1.000% - compra evitada graças à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID!
De forma reles e desastrada, a incompetência
de Bolsonaro amplia a calamitosa realidade atual
e liquida a esperança de dias melhores. Sua prepotência não tem fim, como ocorreu no último
dia de Corpus Christi. Insistindo em escancarar a
venda de armas de fogo (hoje, o Brasil é o país
com o maior número de homicídios à bala do
mundo), aproveitou a data religiosa para defender
armamento da população, chegando a afirmar
que Jesus Cristo só “não comprou pistola porque
não tinha na época em que viveu”.
No mesmo absurdo raciocínio de quem
pensa de maléfica forma doentia, ridicularizou
os brutais assassinatos do indigenista brasileiro
Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips,
chamando-os de aventureiros em excursão sem
armamento. Desde sempre usando e abusando de
execráveis comentários, nos tempos de deputado
federal lamentou de forma sanguinolenta que “a
cavalaria brasileira não foi tão eficiente quanto
a norte-americana, que dizimou seus índios
no passado”. Palavras que já sintetizavam sua
opinião sobre uma região que deveria ter total
preservação indígena, mas que, com o descaso
(ou seria incentivo?), foi invadida por facínoras
de todo o tipo. Voltando a 06 de junho, mais um

lastimável detalhe ocorreu após 30 horas do alerta
do desaparecimento de Bruno e Dom. Foi quando
o Comando Militar da Amazônia enfim comunicou
ter condições de cumprir a missão humanitária de
busca e salvamento dos dois, mas, ipsis litteris,
parecendo justificar o atraso, ressalvou: “contudo
as ações serão iniciadas mediante acionamento
por parte do Escalão Superior”. Seria do insensível
Comandante Supremo das Forças Armadas? Esse
meio-tempo de inércia poderia salvar a vida dos
esquartejados defensores da floresta e povos
indígenas!
A respeito do deplorável caso, a Folha de São
Paulo, acentuou em editorial: “O mais lamentável
na lerdeza desumana do poder público é sabê-la
em tudo condizente com o jaez de Jair Bolsonaro.
Um presidente bilioso e errático, que subscreve as
mais delirantes doutrinas de cobiça internacional
pela Amazônia e hostiliza o quanto pode indigenistas, ambientalistas e jornalistas. Se criminosos
agem livremente naquele rincão amazônico é
porque o Estado dali se ausentou. Bolsonaro
novamente fugiu à responsabilidade, chegando
ao cúmulo da ignomínia ao inculpar os próprios
desaparecidos e dizer que empreendiam uma
aventura e que Phillips era malvisto na região”.
Em decorrência de um governo ineficaz, aumentou para 33,1 milhões a parcela da população
na miséria morrendo de fome. A angustiante
situação tende a piorar ainda mais se o país
persistir sendo dizimado pelo contraventor que
faz questão de dar maus exemplos, se insurgir
e burlar leis, até as simples, como de trânsito.
O que não é novidade, bastando recordar 25 de
janeiro de 2012, quando Bolsonaro, então deputado federal, exibia seus dotes de pescador na
Estação Ecológica de Tamoios, no Rio de Janeiro.
Lei federal de 1990 estabeleceu que a área é de
proteção integral (contrapartida da implantação
de usinas nucleares), sendo rigorosamente proibida a pesca de anzol. Bolsonaro desdenhou e
disse que era “autoridade autorizada”. Mentira
apurada, foi fotografado e multado em R$10 mil

por José Olímpio Augusto Morelli, engenheiro
agrônomo especialista em direito ambiental,
veterano funcionário do Ibama. Anos passaram e
Bolsonaro virou presidente. A multa, até então não
paga (tal qual as constantes infrações por falta de
capacete em motos), foi anulada e o presidente
se vingou exonerando Morelli.
Não bastasse rugir e levar à prática intimidações, o adepto de fake news também se insurge
contra os demais poderes constitucionais e é
motivo de escárnio mundial pelos seguidos desastres em solo pátrio. Vai além e acumula vexames
internacionais, como os recentes nos Estados
Unidos, onde pediu ao presidente Biden ajuda
para vencer as eleições. A informação da agência
de notícias Bloomberg foi confirmada ao jornalista
Jamil Chade, do UOL, por fontes preservadas da
diplomacia brasileira. Garantem que Bolsonaro
expôs que Lula “representa perigo aos interesses
americanos”. Biden ressaltou a importância de
preservar a integridade eleitoral e, pasmo, mudou
de assunto. O encontro reservado ocorreu em decorrência do Fórum das Américas, em Los Angeles,
mas não foi a sós: haviam tradutores dos idiomas
e assessores, dentre eles vários que confirmaram
a constrangedora súplica do presidente que quer
ser reeleito ou ficar no poder a qualquer custo
ou golpe.
E não é que, em apoteose de campanha eleitoral além-fronteiras, foi aos arredores da Disney
para, sob aplausos da turma do seu inspirador
ídolo Trump, imitar o fascista Mussolini, liderando motociata a fim de demonstrar supremacia?
Nada demais para quem colocou a cara no fogo
pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro,
recentemente preso sob múltiplas investigações,
incluindo corrupção. Antes mesmo do êxito de
suposta interferência libertadora, mas após fazer
jus à blague de “cara torrada”, alegou que exagerou e agora só põe a mão no fogo. Lembrando
personagens de historietas, de autoincendiado
“motoqueiro fantasma” pode virar “Capitão
Gancho”!
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VIGÍLIAS

Eujácio Silva

ex-governador Fernando Pimentel (PT) se
enfureceu com os constantes ataques sofridos
pelo atual governador mineiro Romeu Zema
(Novo). Segundo assessoria do ex-chefe do
Executivo, somente no mês de abril deste ano, foram
feitos 254 posts nas redes Facebook, Instagram e Twitter.
Pimentel foi citado 89 vezes, havendo também referência à administração anterior nos respectivos textos.
Semana passada, o petista decidiu acionar a Justiça contra Zema por entender que não faz sentido o
dirigente estadual continuar criticando o passado. Na
verdade, trata-se de sua pré-campanha ao governo de
Minas, cujo adversário é o ex-prefeito de Belo Horizonte
Alexandre Kalil (PSD) que, segundo avaliação de Pimentel, sequer foi mencionado nas aludidas mensagens nas
redes sociais daquele período.

ponto de associar o suicídio - uma das maiores tragédias
humanas - às suas críticas fantasiosas e absurdas”.
Pimentel lembrou o episódio em que o atual chefe
do Executivo disse ser “importante deixar o vírus viajar
pelo estado”, no início da pandemia que matou mais
de 60 mil mineiros e mineiras. E concluiu anunciando
o processo. “Já que não para de mentir e agredir a
verdade, desta vez, Romeu Zema vai responder na
Justiça por calúnia e difamação”.

Nome influente
Embora exercendo o mandato de deputado federal, Gilberto
Abramo (Republicanos), segundo fontes, continua sendo um nome
influente junto ao parlamento estadual. Ele tem como parceiros os
deputados Sávio Souza Cruz (MDB), Tadeu Martins Leite (MDB), o
presidente da ALMG, Agostinho Patrus e, ainda, o ex-deputado Adalclever Lopes (PSD). Seria um grupo atuando em conjunto e dentro
dos demais e blocos formados no âmbito do Legislativo mineiro.

Essa ação judicial proposta contra o governador é o prenúncio de como será os bastidores da campanha eleitoral
em Minas. Os embates entre o Partido Novo e o PT parecem
se avizinhar. Por outro lado, as assessorias de Zema e Kalil
estão preparando artilharia pesada para guerrearem nos
próximos meses antecedentes ao pleito eleitoral deste ano.
Tudo isso pode ficar ainda mais complexo quando
adentrar nas discussões os temas nacionais. Afinal,
o radicalismo entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) já
é motivo de discórdia constante, especialmente nos
encontros ocasionais em barzinhos, nos eventos mais
abertos e, sobretudo, nas redes sociais.

Governador não informa quantos
prefeitos cometeram suicídio

Suicídio de prefeitos?
A irritação de Pimentel aconteceu quando Zema
concedeu entrevista a uma emissora de rádio e afiançou
que foram registrados suicídios de prefeitos por conta
de atrasos no repasse de verbas do Estado às prefeituras durante a gestão anterior. Foi neste ponto que se
levantou o questionamento: quem são esses prefeitos
que tiraram as suas próprias vidas, em quais municípios
isso aconteceu, em qual período e, finalmente, o atual
governador tem provas dessa sua declaração?
Após essas indagações, o ex-titular da Cidade Administrativa decidiu buscar o caminho da Justiça para
inquirir esclarecimentos sobre o fato. À sua assessoria,
Pimentel acrescentou: “Zema está em campanha e
também no final de seu mandato. Por conta desta
realidade quer a todo custo fazer política em cima do
PT e de nossa administração, mas isso é coisa que ficou
há 4 anos. Ele tem de mudar o seu discurso”, comentou.
Em vídeo nas redes, Pimentel foi enfático ao dizer que
“o atual governador continua na sua insanidade, proferindo acusações falsas e afirmações mentirosas contra
mim e o PT. Sua perversidade não tem limites. Chegou ao

Pimentel bateu de frente com Zema

AMM

que também foi distribuído aos prefeitos presentes,
como instrumento para auxiliar no desenvolvimento
econômico local.
O presidente da AMM lembrou a precária situação
das cidades com o confisco dos recursos constitucionais
do governo passado. “Minas se desenvolveu porque a
primeira preocupação do governador Zema, ao assumir, foi pagar os municípios, onde vive a população
mineira, dando oxigênio para que elas fizessem o
desenvolvimento econômico local. Não adianta ter
dinheiro em caixa, se ele não consegue chegar às políticas públicas lá na ponta”, destacou Dr. Marcos Vinicius.
O evento tem o propósito de estimular a atração de
investimentos nas cidades de Minas, além de mostrar

Pestana x Redes sociais
Em recente entrevista concedida à imprensa de Belo Horizonte,
o ex-deputado Marcus Pestana se declarou candidato ao governo de
Minas pelo PSDB e promete não ser apenas um “palhaço” nas redes
sociais. Ele garante ainda que vai apresentar uma proposta séria para
governador do estado, caso saia vitorioso na peleja. Pegou pesado!

Posicionamento dúbio
Decididamente, foi confusa a declaração do senador Carlos Viana (PL) quando esteve em Janaúba, no Norte de Minas. De acordo
com a imprensa, ele teria expressado sua opinião pelo sucesso dos
candidatos que estão contra o governador, ou seja, em favor do
projeto político do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), além de ver com
bons olhos a possibilidade de reeleição de Alexandre Silveira (PSD)
ao Senado. Só para lembrar, Viana continua se dizendo candidato ao
governo de Minas apoiado pelo Palácio do Planalto para disputar a
eleição estadual. Que situação esdrúxula, gente!

Presidente da AMM destaca a
importância do Avança Minas

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr.
Marcos Vinicius, participou no dia 21 de junho, da
abertura institucional do Minas Avança Cidades,
promovido pelo Governo de Minas, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Invest
Minas. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), secretários de Estado,
deputados, prefeitos, lideranças políticas e empresariais. A AMM está com um estande para apoiar os
gestores mineiros no local.
Na ocasião, Dr. Marcos Vinicius recebeu das mãos
do presidente do Invest Minas, João Paulo Braga, o Guia
Rápido de Atração de Investimentos para Municípios,

Antes de decidir pela opção de se tornar candidato ao posto
de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG), Agostinho Patrus (PSD), atual presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), fez uma consulta prévia aos
seus colegas interessados no cargo, especialmente os parlamentares
Alencar da Silveira (PDT) e Sávio Souza Cruz (MDB). Naturalmente,
os dois deixaram Patrus à vontade para ser o nome de possível
consenso dentro da Casa.

Campanha vai esquentar

Divulgação

Kalil está sendo poupado pelo
atual chefe do Executivo

Sem disputa

Divulgação

O

Divulgação

Confronto entre Zema e Pimentel
agora se tornou caso de Justiça

bastidores e cases de empresas e apresentar os resultados em geração de empregos. Foram apresentadas
ainda experiências de sucesso e melhores práticas para
o desenvolvimento econômico de municípios mineiros.
Durante o encontro, também foi anunciado o
lançamento de nova linha de crédito do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para as
prefeituras, visando à regularização fundiária urbana.
A linha BDMG Reurb, que tem orçamento anual de R$
60 milhões, vai financiar a contratação, pelo poder
público municipal, de consultorias técnicas para a
execução de todos os itens necessários para estruturar
o processo de regularização fundiária, como mapeamento, georreferenciamento e pesquisa cadastral
dos imóveis, cadastro dos proprietários e despesas
cartoriais, entre outros.
O governador Romeu Zema destacou a importância da AMM como entidade apoiadora do acordo que
resultou no pagamento de recursos confiscados na
administração passada e como é importante manter
em dia os repasses aos municípios para a manutenção dos serviços públicos. Ele falou também sobre a
regularização fundiária e como ela pode aumentar a
arrecadação. “O gestor vai ficar muito mais bem avaliado e o desenvolvimento vai chegar com o crescimento
da arrecadação municipal. É algo que não tem contra
indicação e temos que levar adiante, além de uma
oportunidade excepcional de gerarmos o bem social
e, concomitantemente, o desenvolvimento econômico
local”, disse.

Dobradinha acertada
Efetivamente, o atual deputado federal Marcelo Álvaro Antônio
(PL) parece ter decidido por uma candidatura majoritária. Tanto que,
segundo fontes, ele já acertou seu apoio para ajudar na possível
eleição da presidente da Câmara de Vereadores de BH, Nely Aquino
(Podemos) para parlamentar federal.
Em tempo: Marcelo foi o deputado federal mais votado do último pleito, com mais de 200 mil votos. E, ainda, tornou-se ministro
do Turismo do governo Bolsonaro nos dois primeiros anos.
Comentário único. No momento, o que se questiona é a capacidade dele em transferir votos para sua candidata preferida. Neste
caso, Nely.

Julvan fora de cena
Ao ser homenageado com o título de Cidadão Honorário de Belo
Horizonte, semana passada, o ex-presidente da Associação Mineira
de Municípios (AMM) e ex-prefeito de Moema, Julvan Lacerda (sem
partido), disse que não pretende participar de qualquer chapa para
as eleições deste ano. Sua atuação, segundo ele, se dará na condição
de vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
em Brasília, a favor das cidades mineiras.

Ligação perigosa
Nos bastidores da ALMG, os comentários correm soltos, inclusive
com insinuações maldosas sobre a aliança formada entre o secretário
de Governo, Igor Eto e o deputado estadual Marcelo Aro (PP). Isso
promete muita confusão, viu!

Centrão perdeu
Em Brasília, jornalistas políticos asseguram: os deputados e
senadores do centrão perderam a queda de braço para a assessoria política do presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vez que o
general Braga Netto foi indicado como vice. Essa escolha acabou
preterindo a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para alguns estadistas, a indicação dela seria um gesto de aproximação
do presidente com o eleitorado feminino. Agora, o caminho é
aguardar quantos votos isso vai render para ele junto às Forças
Armadas.

José Fernando Coura
Engenheiro

C

O construtor de pontes

omo sou nascido em Dom Silvério,
tive a notícia da chegada do então
jovem Alexandre Silveira à cidade
de Antônio Dias, recém-aprovado
no concurso público de delegado
de Polícia Civil em 1997, ou seja, há 25 anos.
Ele vinha de Belo Horizonte e se transformou
em uma lenda viva no Vale do Aço na área de
segurança pública que é uma perna, junto com
saúde e educação, que o setor público tem que
dar absoluta prioridade.
Desde Antônio Dias, Alexandre foi servidor
público exemplar e construiu suas primeiras
pontes de relacionamento entre chefes e liderados que, até hoje, tem evitado mais conflitos
entre o comando e as bases policiais e constituído bastião contra toda a espécie de crime e
contravenção no Vale.
Ele fez história e consolidou sua carreira. Ainda no Vale do Aço começou a empreender, entrou
na área do desenvolvimento urbano e desenvolveu seus primeiros negócios como empresário da
construção civil. Ao mesmo tempo, se envolveu
com a política empresarial compreendendo bem
a vocação do Vale do Aço na defesa da indústria
de base da mineração, da metalurgia, da siderurgia e das árvores, criando pontes com os setores
produtivos mineiros e nacionais.
A visão política de José Alencar enxergou
em Alexandre uma forte liderança para a gestão
das políticas públicas na construção de pontes

propriamente ditas: levou-o para a coordenação
geral da 6ª região, em 2003, e a diretoria-geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura
Terrestre (DNIT), em 2004.
No DNIT, construiu uma consistente ponte
técnica e executiva com o Batalhão de Construção do Exército Brasileiro que reduziu os custos
da infraestrutura e ganhou passe livre junto à
Controladoria Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU). Foi para a política
e, em dois mandatos seguidos de deputado
federal em 2006 e 2010, esteve sempre entre
os mais votados da bancada de Minas.
Foi dirigente de duas pastas no secretariado
do então governador Antônio Anastasia: de
Gestão Metropolitana e de Saúde. Na primeira,
coordenou os investimentos do Estado para
a Região Metropolitana de Belo Horizonte e
implantou a Região Metropolitana do Vale
do Aço. Já na segunda, liderou importantes
programas de prevenção e atenção oncológica
e de cirurgias oftalmológicas.
Na construção de pontes na política, Alexandre coordenou as vitoriosas campanhas de
Antônio Anastasia ao Senado, em 2014, e de
Rodrigo Pacheco, em 2018, também à mesma
Casa Legislativa. Formou com Anastasia a chapa
vitoriosa ao Senado em 2014 e, como seu suplente, Alexandre assumiu agora, em fevereiro
de 2022, o cargo de Senador por Minas Gerais,
quando o titular se afastou para integrar o TCU.
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Antes de substituir Anastasia, ainda suplente, Alexandre assumiu o cargo de Diretor
Jurídico do Senado Federal, nomeado pelo
Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem
é amigo feito irmão. Lá, Alexandre e Pacheco
construíram robustas pontes com os prefeitos
municipais de cerca de 830 cidades mineiras,
visando o equacionamento dos problemas de
toda ordem.
Já no exercício do seu mandato de senador,
Alexandre foi um importante protagonista na
construção de pontes, agora em trilhos, na regulação que abriu e desburocratizou o negócio
de ferrovias ao setor privado brasileiro e que vai
provocar uma revolução na movimentação de
cargas e de pessoas no Brasil, ação esperada
há tanto tempo.
Com grande habilidade na construção de
pontes políticas, Alexandre Silveira foi fundador
do Partido Social Democrático (PSD), com grande cobertura municipal em Minas Gerais. Ele
preside o PSD no estado e é o secretário-geral
do partido em nível nacional e dá os primeiros
passos na busca de renovar seu mandato como
Senador de Minas Gerais.
O setor produtivo e o povo de Minas Gerais
devem acompanhar atentamente a tentativa
do lançamento dessa nova ponte cívica de Alexandre Silveira, da qual todos só terão a ganhar
na sua travessia.
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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

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Polícia Federal
O jornalista Valdo Cruz disse que “Bolsonaro irá continuar
tentando controlar a Polícia Federal, assim como fizeram outros
presidentes, porém, sem sucesso. Trata-se de um grupo muito coeso
e que age com independência, não aceitando pressões do Palácio do
Planalto ontem, hoje e sempre”, garantiu o comunicador.

Ex-ministro e a campanha
Segundo o que se comenta nos bastidores do Congresso Nacional, a oposição vai usar o rescaldo das apurações contra o ex-ministro
da Educação, Milton Ribeiro, para iniciar a campanha eleitoral. Vai
ser uma balburdia só.

Rejeição pesada
Algumas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, inclusive
do DataFolha, apontam que o presidente Bolsonaro (PL) tem uma
média de 55% de rejeição. Com isso, seus marqueteiros já procuram
um caminho visando encontrar uma saída para minimizar esses
números e conquistar mais eleitores.

Força dividida
De acordo com o jornalista político Nilson Klava, é mais do que
evidente um verdadeiro “racha” na política federal. Para ele, agora,
existe uma banda governista e outra que não se alinha ao Palácio
do Planalto. Será?

Democracia
“A democracia não garante bons governos, mas serve para evitar
os piores”. Foi exatamente o que disse o filósofo Luiz Felipe Pondé.
Homem sábio, não é mesmo, gente?!

Fome crescente
Segundo dados oficiais, concentra-se no Norte e Nordeste do
país a maior fatia dos 33 milhões de brasileiros que têm dificuldade
de se alimentar de maneira regular. Todo esse cenário acontece
aqui no Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Quem entende?!

E agora, Zema?
Ao que tudo indica, existe a possibilidade do jornalista Eduardo
Costa (Cidadania) se tornar vice da chapa de Romeu Zema. Contudo,
esse desejo pode não se concretizar caso injunções partidárias fiquem
no caminho. É aguardar para conferir.

De volta ao governo
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Flexitarianismo impulsiona
segmento vegano no Brasil
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Nat Macedo

ados de uma pesquisa da Euromonitor
mostram que o mercado vegano está
em expansão. O motivo disso, porém, é
curioso: o setor está sendo impulsionado pelos flexitarianos, grupo que não
é nem vegano, nem vegetariano, mas que tenta
ter um consumo de carne menor, aumentando a
proteína vegetal e evitando cosméticos testados
em animais.
De acordo com a pesquisa, cerca de 42% do
consumo de produtos à base de plantas é proveniente dos flexitarianos. Enquanto que os veganos
representam 4% desse grupo e os vegetarianos 6%.
Uma análise da Inteligência em Pesquisa e Consultoria aponta que 46% dos brasileiros deixaram de
comer carne por conta própria pelo menos uma
vez na semana.
Segundo dados do Ministério da Economia,
em 10 anos, o número de empresas abertas com o
termo “vegano” cresceu mais de 500%. Em todo o
mundo, esse mercado que em 2020 era avaliado
em US$ 19,7 bilhões irá crescer e alcançar a casa dos
US$ 36,3 bilhões em 2030, conforme um estudo da
Allied Market Research.
A gerente de campanhas e projetos da Sociedade Vegetariana Brasileira, Mônica Buava, explica
que o veganismo não é um destino final, mas uma
trajetória. “No meio desse caminho, foi colocado
alguns termos, principalmente para ajudar nas
pesquisas. Flexitariano ou reducionista são aquelas pessoas dispostas a diminuirem seu consumo
de carne e derivados. Metade da população já se
enquadra nesse perfil. E, mais do que isso, 70%
dos brasileiros encaram a diminuição como algo
positivo”.
Para ela, inúmeras análises mostram que o
principal motivo para as pessoas descobrirem novos
sabores ao reduzirem o consumo de carne é a saúde.
“Uma alimentação baseada em vegetais traz fatores
protetores para a nossa saúde, ajuda no controle
de peso, diminui o risco de diabetes, infartos e
outras doenças cardiovasculares, além de auxiliar
na redução de alguns tipos de cânceres, como o de
intestino grosso, que é o terceiro mais incidente na
população brasileira”.
O crescimento do mercado impulsionado pelos
flexitarianos é importante para todos. “Os reducio-

Enquanto isso, o ex-poderoso secretário-geral de Governo, Mateus Simões (Novo), caso não seja aproveitado na chapa majoritária
de seu patrão, o governador Zema (Novo), deve voltar ao posto de
secretário para não ter problemas de ser retalhado pelos deputados
da ALMG, onde é funcionário de carreira.

Dieta à base de proteína vegetal tem conquistado cada vez mais adeptos
nistas são os grandes aliados para o mercado vegano
prosperar e crescer. Por exemplo, 70% da clientela de
restaurantes veganos é de flexitarianos. Esse grupo
acaba fomentando esse mercado, ajudando assim
os próprios veganos, uma vez que aumenta a oferta
desses produtos e a acessibilidade a eles”.
A psicóloga Camilla Pacheco, vegana há 7 anos,
nota que o mercado tem crescido. “Qualquer redução no consumo de carne por parte da população,
para mim, é uma vitória. Quando me tornei vegana,
era difícil encontrar produtos específicos. Além disso,
tudo era muito caro e inacessível. Hoje, observo que
esses produtos estão mais comuns, tendo, inclusive,
sessões próprias em supermercados. Além disso, a
todo momento surge uma nova marca com essa
proposta. Um ótimo incentivo e um acalento ao
nosso estilo de vida”.
O sócio-fundador e diretor do Açougue Vegano,
Celso Fortes, atribui esse crescimento à mudança de
hábitos da sociedade, que tem buscado uma forma

consciente de se alimentar. “Esse tipo de alimento
passou a ser mais procurado, inclusive, cerca de 58%
dos nossos clientes não são veganos e, na verdade,
são curiosos gastronômicos que também gostam de
saborear pratos sem a proteína animal. Hoje entendemos que essa comida também pode ser gostosa”.
Segundo ele, os produtos que mais vendem
são: a coxinha de jaca, produzida com massa de
batata e recheada com jaca verde refogada; feijoada
vegana, produzida à base de feijão preto, linguiça
calabresa de soja defumada, arroz integral, couve
mineira e farofa gourmet; e o espetinho misto,
feito com carne de soja e linguiça calabresa de soja
defumada. “Esse aumento na demanda abriu novas
oportunidades de mercado. Fomos a primeira rede
de alimentos exclusivamente veganos a entrar em
grandes eventos de música, como o Lollapalooza e
também estaremos presente no Rock In Rio. Para
2022, a expectativa é faturar R$ 7 milhões e abrir
mais 15 lojas”.

Marcelo de Souza e Silva
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)

Objetivo eleitoreiro
Para o economista Gesner de Oliveira, a recente decisão do
governo federal, que culminou com o corte de ICMS dos combustíveis, deixou ainda mais complicada a situação dos municípios,
especialmente para atender as áreas de educação e saúde. Para ele,
trata-se do maior pacote eleitoreiro de que se tem conhecimento na
história moderna do país. Ave Maria, gente!

62 anos dedicados ao comércio e à cidade de BH
Para uma instituição chegar aos 62 anos
sólida e respeitada não é tarefa fácil. Ao longo
desta trajetória, enfrentamos desafios, acumulamos experiências e aprendizados, construímos
amizades, conquistamos associados e, sobretudo,
reforçamos nosso amor e nosso compromisso por
uma Belo Horizonte melhor para empreender e
viver.
Quando a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH) nasceu, em 1960, com
o nome Clube de Dirigentes Lojistas, a entidade
assumiu o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).
Na época, eram necessárias três horas para
realizar uma consulta nas fichas de papéis. Os
constantes cortes de energia na cidade, prejudiciais ao comércio, levaram o Clube a agir junto à
Cia de Força e Luz de Minas Gerais S/A para que a
situação fosse contornada.
À medida que expandia sua atuação, a
instituição envolvia-se cada vez mais em questões
relacionadas ao desenvolvimento do capital e
ao bem-estar de seus habitantes. Além disso,
investiu na profissionalização dos lojistas e na
promoção comercial de datas comemorativas,
impulsionando as vendas na cidade.
Ações como Liquida Belô, a presença do Papai
Noel nas ruas durante a temporada de Natal,
criação dos prêmios ‘Lojista do Ano’ e ‘Mérito
Lojista’ foram algumas das atuações da entidade
em prol do fortalecimento do comércio ao longo
das décadas de 1980 e 1990. Para a sociedade, estivemos sempre à frente de muitas reivindicações
e protestos devido aos problemas econômicos
existentes no país e os de infraestrutura ocorridos
em Belo Horizonte.
Fundamos o Departamento de Assistência ao
Consumidor, o Deacon, que antecedeu o Código
de Defesa do Consumidor. E, reforçando nosso
compromisso com o bem-estar social, criamos a

Fundação CDL/BH, um braço social da entidade
que busca apoiar crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
Um salto no tempo nos faz chegar aos dias
atuais e contemplar o quanto evoluímos como
entidade representativa. Assumi a presidência da
CDL/BH em fevereiro de 2019, após fazer parte de
diversas diretorias da entidade. Pouco mais de um
ano após minha posse, enfrentamos a tragédia
da pandemia. Vimos nosso comércio viver a crise
mais longa da história e, ainda assim, reunir forças
para se reerguer e seguir em frente.
Durante todo esse tempo, demos as mãos aos
lojistas que, em um primeiro momento, estavam
sem perspectivas de retorno do funcionamento.
Criamos o É Pra Já, um verdadeiro socorro aos
comerciantes e prestadores de serviços. Batalhamos por um crédito mais barato e de fácil acesso,
oferecemos apoio jurídico, incentivamos as vendas
on-line, demos milhares de consultorias, enfim,
nenhum associado da CDL/BH ficou desamparado.
Além disso, tivemos uma intensa atuação junto
ao poder público para reivindicar os direitos do
comércio. Por outro lado, também ajudamos na
prevenção da doença, disponibilizando álcool em
gel nas estações de ônibus, doando equipamentos
para hospitais e realizando dezenas de campanhas educativas.
Passado o pico da pandemia, conseguimos
retomar nossas atividades presencialmente, o
comércio reabriu suas portas e, assim, a economia da capital voltou a pulsar, ainda que mais
lentamente. No início de junho promovemos a
16ª Edição do Dia Livre de Impostos, a primeira
totalmente presencial após a pandemia. Essa ação
nasceu em Belo Horizonte e ganhou abrangência
nacional. Um ato de conscientização sobre a alta
carga tributária do país e uma reivindicação por
melhor retorno à população dos impostos pagos.

Ampliamos nossa atuação e responsabilidade
social que sempre nos acompanhou. Abraçamos
o combate à violência doméstica, auxiliamos na
criação do ‘A Vez Delas’, um banco de empregos
que visa reinserir no mercado de trabalho mulheres vítimas de abuso físico, sexual e mental. Somos
parceiros da Polícia Civil na criação da Casa da
Mulher Mineira e na Campanha Sinal Vermelho.
Fortalecemos a interlocução com o Governo
Estadual e, juntos, acabamos de lançar a primeira
agência de atração de investimento da cidade, a
InvestBH. Em parceria com o Sebrae Minas impulsionamos o Varejo Inteligente, um programa
que busca soluções para os principais desafios
das empresas varejistas, por meio da aceleração
e do desenvolvimento de startups e pela articulação com o ecossistema de empreendedorismo
e inovação.
O nosso charmoso Ponto Cultural CDL, o
único museu do comércio no país, foi integrado
ao Circuito Cultural Liberdade, tornando-se mais
um atrativo turístico para BH. Em um momento
de grande dificuldade de caixa no Governo do
Estado, investimos na promoção da iluminação
de Natal da Praça da Liberdade e em diversas
regiões da cidade e, recentemente, realizamos a
10ª. Edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, um
evento que contou com a presença dos maiores
nomes da imprensa de Minas Gerais.
Sem falsa modéstia, acredito que podemos
nos orgulhar de nossa trajetória. São 62 anos
de trabalho que nos fizeram alcançar o título
de maior CDL do país, com 13.800 associados.
O sonho que começou como um Clube ganhou
parceiros e associados fiéis, se espalhou pela
cidade e hoje tem um grande propósito: fazer de
BH o melhor lugar para se viver e empreender.
Seguimos firmes na luta e esperançosos com o
que está por vir. E que venham mais 62 anos!
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Sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211
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Igor Dias

egundo estimativa do
Instituto Pet Brasil (IPB),
o setor de produtos,
serviços e comércio de
animais de estimação
deve crescer 14% até o final de
2022, aumentando o faturamento
de R$ 51,7 bilhões conquistado no
último ano para R$ 58,9 bilhões.
A projeção foi feita levando em
conta o desempenho do ramo no
primeiro trimestre deste ano.
O segmento de Pet Food, que
é a venda de alimentos industrializados para pets, manteve o destaque no mercado: lucrou R$ 33,1
bilhões neste primeiro trimestre
no país, uma participação de
56,3% sobre o faturamento total
e um aumento de 16,7% sobre o
valor consolidado do ano passado.
A venda de animais de estimação diretamente dos criadores
vem em segundo lugar, movimentando R$ 6,1 bilhões (10,5%
do faturamento e alta de 9,5%
em relação a 2021). Em terceiro
aparece o segmento Pet Vet, que
é a venda de medicamentos veterinários, com R$ 5,8 bilhões (9,9%
do rendimento do mercado e alta
de 11%). Em seguida surgem serviços gerais (R$ 5,1 bilhões, 8,7%
e 7,6% respectivamente); serviços
veterinários (R$ 5,4 bilhões, 9,3%

e 12,4%) e Pet Care, os produtos de
higiene e bem-estar animal (R$ 3,1
bilhões, 5,3% e 13%).
Já em relação aos canais
de acesso, que são as formas
como o consumidor pode adquirir produtos e serviços para seus
animais, pet shops pequenos e
médios continuam a ser o grande
destaque: representam 48,8% das
vendas do setor. Clínicas e hospitais veterinários, segmento que
vem crescendo nos últimos anos,
aparece em segundo lugar, com
18%. Na sequência vêm agrolojas
(9,3%), varejo alimentar (8%),
pet shops de grande porte (8,3%),
e-commerce (5,6%) e outros (2%),
como clubes de serviço, lojas de
conveniência.
Apesar de sua fatia ainda ser
baixa, o comércio eletrônico é o
canal de acesso que mais cresce,
indicando transformação progressiva de hábitos das famílias que
possuem pet. Em 3 meses, houve
crescimento de 18% (de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,3 bilhões). De 2020
para 2021, a alta foi de 48% (de
R$ 1,9 bilhão para R$ 2,8 bilhões).
O Brasil ocupa o 3º lugar no
ranking mundial como país com a
maior população total de animais
de estimação, de acordo com a
Associação Brasileira da Indústria
de Produtos para Animais de
Estimação (Abinpet), e mesmo
com a crise econômica, as pessoas

Pixabay

Mercado pet deve crescer
14% até o final de 2022
S
Faturamento de R$ 51,7 bilhões conquistado no último
ano deverá subir para R$ 58,9 bilhões em 2022
querem continuar cuidando bem
de seus pets.
Para Rodolfo Calvo, sócio-fundador e CPO da Doggi, com
base em pesquisas de mercado, foi
possível notar que a quantidade
de donos de animais domésticos
vem aumentando e, com isso, a
procura pelos cuidados também.
“Com base em constatações, os

pets são ótimos companheiros e
podem ajudar contra o estresse
e a depressão. No período da
pandemia, no qual seres humanos
passaram mais tempo em casa
acabaram notando a importância
dessa companhia. Hoje, os amantes de pets os consideram como
filhos, o que acarreta na elevação
do faturamento do ramo”.

“Os amantes de pets os consideram como filhos, o
que acarreta na elevação do faturamento do ramo”

Para ele, a ideia de investir
no mercado pet veio por meio de
pesquisas que mostravam uma
área promissora. “Foi visto que,
de 2019 para cá, o mercado pet
vem crescendo exponencialmente, ficando em segundo lugar no
ranking mundial, atrás apenas
dos EUA. Após uma conversa com
o meu sócio, que já atuou mais
de 15 anos na área, percebi que
o segmento precisava preencher
duas lacunas: a falta de tecnologia
e de horários para os clientes que
queriam agendar os serviços de
banho e tosa no mesmo dia”.
Com isso, a inovação e tecnologia nos negócios foi imprescindível
para um estabelecimento sólido.
“Trabalhamos com diversos serviços dentro do nosso aplicativo,
como, passeio, hospedagem,
vacina em domicílio e estética,
além do nosso clube Doggi, que é
o serviço oferecido aos assinantes
do app. Levamos comodidade,
segurança e praticidade tanto
para os tutores quanto para os
cachorros. E quando falamos em
inovação, isso abrange o nosso
cliente final e o empreendedor”,
diz.
Essa variedade de serviços
é um diferencial. Para Patrícia
Sprada, fundadora e CEO da
EcoCão Espaço Pet, tratamentos
alternativos como banhos de
ofurô, cromoterapia, ozoniotera-

pia entre outros, atrai mais consumidores. “Essas alternativas não
são apenas para relaxamento,
muitas vezes esse tipo de serviço
é oferecido no cuidado de dores
articulares e problemas de pele.
O relaxamento pode ser o objetivo, mas, na realidade, é uma
consequência do alívio de outras
demandas. Como há uma grande
parcela de tutores optando por
procedimentos menos invasivos,
encontram nisso uma excelente
alternativa”.
Patrícia destaca a necessidade
de um atendimento empático
e respeitoso aos pets. “Temos
muito do mesmo espalhado por
aí. Isso se confirma quando vemos que a maior porcentagem
dos interessados na franquia são
pessoas já desacreditadas de levar
seus animais para pet shops em
função de experiências negativas
que tiveram e em todas as regiões
do Brasil”.
Ela ressalta que a preocupação
com a saúde e bem-estar dos
animais aumentou, incentivando
e aquecendo o comércio com
a criação e venda de produtos
diferenciados para atender a
todos os públicos. “Esse mercado
acompanha algumas tendências
dos humanos, principalmente,
no que diz respeito ao vestuário
e à alimentação, com mudanças
constantes nos comércios”.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Palestra gratuita aborda oportunidades e benefícios fiscais em Minas Gerais
Fecomércio MG recebe o empresário Richard Clayton para falar sobre gestão de negócios no dia 7 de julho
Trinta Porcento, uma holding de
negócios que têm como propósito
auxiliar no crescimento e desenvolvimento de empresas. Após a
palestra, haverá um happy hour
para confraternização e geração
de negócios entre os participantes.
“Na busca pelo desenvolvimento das empresas, o planejamento tributário e de gestão exerce um papel fundamental. Nesse
contexto, o evento é uma oportunidade para que empresários e
gestores conheçam ferramentas
para aprimorar seus processos e
explorar todas as possibilidades
existentes no âmbito da contabilidade”, afirma o coordenador
comercial da Federação, Amâncio
Marcos Costa de Castro.

A utilização
correta da Nota
Fiscal pode
contribuir para
controlar o fluxo
de caixa, análise
do lucro, balanço
de despesas e
impostos pagos
dentro de
determinado
período

Sobre o MYRP
O Myrp é um Sistema de Gestão Empresarial 100% on-line
para micro e pequenas empresas.
O ERP possui funcionalidades
essenciais para que empreendedores tornem seus negócios mais
eficientes e lucrativos com controles fiscais, de estoque, vendas
e financeiro.
A solução possui um PDV
Frente de Caixa próprio, com
diversas facilidades para o dia
a dia do varejista, incluindo um
emissor de documentos fiscais
eletrônicos. Dentre os benefícios
da ferramenta estão o baixo
custo em relação às impressoras
fiscais, digitalização de processos e rapidez no atendimento
ao cliente.
O Myrp utiliza o motor fiscal e
faz parte do Grupo Inventti, pioneira em NF-e e uma das maiores
empresas nacionais de documentos fiscais eletrônicos. Hoje, já são
mais de 30.000 empresas atendidas e cerca de 1.000 escritórios de
contabilidade parceiros.
Dentre outras funcionalidades, o Myrp possibilita um controle
completo e uma visão ampla das
entradas e saídas do caixa da
empresa. Além de disponibilizar
as informações em relatórios
específicos, é possível integrar
contas bancárias, facilitando o
processo de conferência das movimentações. Além disso, existe a
possibilidade de selecionar categorias financeiras para organizar
despesas e receitas da empresa,
mantendo o fluxo de caixa sempre
organizado.

Fecomércio

O controle fiscal pode ser uma
estratégia para ajudar a preservar
a saúde financeira das empresas
em um cenário de instabilidade
econômica. Pensando nisso, a
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo de Minas Gerais
(Fecomércio MG) promove na próxima quinta-feira, 7 de julho, das
14h às 18h, uma palestra sobre as
oportunidades e benefícios fiscais
em Minas Gerais. A iniciativa faz
parte do projeto Fecomércio em
Conexão.
O evento, realizado em parceria com o Myrp e com o apoio da
Federação dos Contabilistas do
Estado de Minas Gerais (Fecon-MG), tem o objetivo de explorar
as possibilidades de melhorar a
gestão dos negócios e apresentar
alguns benefícios fiscais disponíveis para empresários e gestores
de empresas. Além disso, serão
apresentadas as vantagens do
novo documento fiscal obrigatório
do estado, a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Além de ser obrigatório, o
documento, que é voltado para o
registro de transações de compra
e venda, também serve como
registro de impostos e tributos
recolhidos, e pode exercer uma
função estratégica na gestão de
negócios. A utilização correta da
Nota Fiscal pode contribuir para
controlar o fluxo de caixa, análise
do lucro, balanço de despesas e
impostos pagos dentro de determinado período.
O convidado para falar sobre
o assunto é o empresário Richard
Clayton, especialista com 18 anos
de experiência no mercado contábil, palestrante e fundador da

Programação:
14h - Recepção e abertura
14h30 - Palestra com Richard Clayton
16h - Bate-papo / Networking com o Myrp e Fecomércio MG
17h - Happy hour

Serviço: Oportunidades e benefícios fiscais em MG
Data: quinta-feira, 7 de julho
Horário: das 14h às 18h
Local: Sede da Fecomércio MG (Rua Curitiba, 561 – Centro)
Inscrições: Gratuitas pelo Sympla. (Vagas limitadas).

Desempenho do varejo fica acima da média
nacional, aponta levantamento da CDL/BH

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

Nos primeiros quatro meses do ano, o comércio de BH cresceu 2,67%

CDL/BH

O setor de comércio varejista da
capital encerrou o primeiro quadrimestre de 2022 com crescimento de
2,67%. O desempenho positivo foi
puxado pelos segmentos de Vestuário e Calçados (8,58%), Papelarias
e Livrarias (6,27%), Drogarias e Cosméticos (6,17%) e Veículos e Peças
(4,18%). Nesse mesmo período,
as vendas do Brasil apresentaram
crescimento de 2,3%.
Em comparação com o mês
de março, as vendas do varejo de Belo Horizonte registraram
crescimento de 1,64%. Nesta
base (abril 2022/março 2022),
os setores que tiveram melhores
desempenhos foram: Papelarias
e Livrarias (5,77%), Vestuário e
Calçados (3,49%), Artigos Diversos que incluem brinquedos,
óticas, caça, pesca, material esportivo, bicicletas e instrumentos
musicais (2,91%), Supermercados
(2,63%), Eletrodomésticos e Móveis (2,42%), Drogarias e Cosméticos (2,02%), Veículos e Peças
(1,16%) e Informática (0,78%).
O segmento de Material Elétrico
e Construção foi o único que
desacelerou, registrando recuo
de -1,09%.
“Apesar da inflação em alta,
o comércio da capital vem apre-

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

sentando desempenho positivo. O
movimento de vendas da Páscoa e
do Carnaval fora de época contribuiu para o crescimento das vendas no mês de abril. Felizmente o
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu, o desemprego caiu e, mesmo
com os desafios econômicos, o
comércio de Belo Horizonte alcançou, mais uma vez, um resultado
positivo”, destaca o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo
de Souza e Silva.

Supermercados, calçados
e vestuário em destaque
A análise anual (abril 2022/
abril.021) mostrou que o varejo
cresceu 3,10%. Os segmentos
que se destacaram acima do patamar de vendas pré-pandemia
foram Supermercados (36,79%),
Vestuário e Calçados (15,42%),
Papelarias e Livrarias (5,50%) e
Drogaria e Cosméticos (3,50%)
e Artigos Diversos (0,36%). Esse
crescimento foi impulsionado por
fatores como demanda reprimida, maior circulação de pessoas,
retomada do trabalho presencial,
volta às aulas e vendas de Páscoa
motivaram esse crescimento.

Em contrapartida, os segmentos que retraíram foram Eletrodomésticos e Móveis (-2,22%),
Informática (-1,89%), Veículos e
Peças (-1,46%), Material Elétrico
e de Construção (0,75%).
A comparação entre os últimos
12 meses (maio 2021- abril 2022/
maio 2020- abril 2021) mostra que
o varejo acumulou crescimento de
1,87%. Os segmentos de Vestuário
e Calçados (10,53%), Drogarias
e Cosméticos (4,58%), Veículos e
Peças (4,10%), Papelaria e Livros
(2,79%), Supermercados (1,51%) e
Artigos Diversos (1,21%) foram os
segmentos com melhor desempenho no comércio para o período. Já
os que desaceleraram foram Eletrodomésticos e Móveis (-5,25%),
Informática (-0,45%), Material
Elétrico e de Construção (-0,09%).
“Apesar dos desafios e da
alta inflacionária, Belo Horizonte
vivencia um cenário econômico
de retomada e com resultados
acima do esperado. O aumento no número de contratações
tem melhorado a confiança do
consumidor e a circulação de
renda, mantendo uma perspectiva de crescimento positiva para
o comércio na capital”, finaliza o
presidente da CDL/BH.

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

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

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

DA COCHEIRA

A NI V E RS A RI A NT E S

Historiadores estão afirmando que Dom Pedro I teria morrido com
tuberculose, depois de conquistar do seu irmão a coroa portuguesa.
O monarca brasileiro deixou aqui seu filho, mais tarde chamado de
Pedro II, herdeiro da coroa e foi lutar contra seu irmão para ser o rei
de Portugal. Essa informação chega quando o Brasil vai comemorar,
no próximo dia 7 de setembro, 200 anos de independência.

Domingo, 3 de julho
Ex-deputado Romulo Veneroso
Médico Rubens Campos - Contagem
Alair Pacheco

Segunda-feira, 4
Alguma coisa pode acontecer no Brasil até as eleições. O presidente Bolsonaro está muito seguro de continuar na presidência do país,
porque considera ilegítima a candidatura de Lula, após o Supremo
Tribunal Federal (STF) ter anulado seu julgamento.

Na festa do Troféu Tancredo Neves, Rosa Lima, Karol Elias,
Eujácio Silva, Cristiane Cirilo e o casal Savia e Hélio Lage

CENTRÃO - Os integrantes do centrão, a partir dos seus líderes,
já admitem conversar com o ex-presidente Lula e, para isso, já
começaram a enviar recados ao candidato do PT. Como o centrão
é especialista em ficar com quem está no poder, devagarzinho,
eles vão abandonando o presidente Jair Bolsonaro (PL), que sabia
com antecedência que esse pessoal está com todos os presidentes.
Bolsonaro foi eleito prometendo não fazer troca de benefícios com
esses elementos e vai ser traído por eles.

SANTA CASA - O governador Romeu Zema (Novo), tão logo soube
do incêndio no 10º andar da Santa Casa em Belo Horizonte, determinou ao seu secretário da Saúde, Fábio Baccheretti, todo apoio do
governo à instituição, importante no atendimento da demanda do
Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas. Bacheretti já informou que
todos os respiradores do CTI destruído pelo fogo serão fornecidos
pela Secretaria de Saúde do Estado. Disse também que não vai
faltar verba para reformar o andar.

O Brexit, que determinou a saída da Inglaterra da comunidade
econômica da Europa, está dificultando a reação da economia britânica diante da inflação que assola o país. A Inglaterra ficou isolada da
política que vem sendo adotada pela comunidade do Euro.

Os deputados da ALMG terão que escolher entre dois candidatos à
vaga para conselheiro do Tribunal de Contas. Disputam a indicação os
deputados Agostinho Patrus (PV) e Alencar da Silveira (PDT).

O prefeito Fuad Nomam vai, aos poucos, deixando a prefeitura em
ordem e já comemora a lei de sua autoria, que colocou uma trégua
entre o poder público e os concessionários do serviço de transporte
da cidade. Pelo menos até março do ano que vem ninguém vai falar
em aumento de passagens de ônibus em Belo Horizonte.

BAIXA NO AR - A Rádio Itatiaia já expediu comunicado aos demais
comunicadores, informando que João Vítor Xavier, Álvaro Damião,
Mário Henrique Caixa, Eduardo Costa e José Carlos Piotto estarão
afastados do microfone por serem candidatos nas próximas eleições.
As novidades foram os nomes de Eduardo Costa, lembrado para ser
o vice-governador de Zema, e José Carlos Piotto, que deverá tentar a
eleição para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Delegado Edivaldo Brandão
Lúcia Mafria de Resende
Geraldo Xavier Capanema

Terça-feira, 5
Heliana Márcia Hernandez
Alexandre Fonseca Junior
Raimundo Nonato Teixeira

Quarta-feira, 6
Emerson de Almeida
Jonatan Barbosa Vaz de Melo
Bernarde Caldas Lages

Quinta-feira, 7
Bernardo Vaz de Melo
Delegado Fidelcino Marcondes Pedrosa
Jornalista Gisa Campos

Sexta-feira, 8
Jornalista Ricardo Camargo
Jornalista Camila Dias
Jornalista Samuel Venâncio

Sábado, 9
Sônia Valente
Deputado Carlos Gomes
Reginaldo Tinoco

A todos, os nossos parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

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

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U 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 t e 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

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

SAÚDE E VIDA
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O medo de ser uma fraude: saiba
mais sobre a síndrome do impostor
Nat Macedo

V

ocê já se sentiu não
merecedor de algo bom
que aconteceu na sua
vida? Esse é um dos
principais sintomas da síndrome
do impostor. Apesar de pouco
falado, trata-se de um quadro comum. Segundo uma análise feita
pela Universidade Dominicana da
Califórnia, cerca de 70% das pessoas são acometidas pelo problema.
A psicóloga Alessandra Augusto explica que “síndrome é
um conjunto de sinais e sintomas,
não é uma doença e nem um
transtorno. Já a palavra impostor
é uma tendência que o indivíduo
tem da falta de conhecimento do
outro e usa isso para tentar enganar, ou seja, é um mentiroso que
se coloca em um lugar que não é
devido. Juntando os dois, temos
uma pessoa que tem a sensação
de não merecer estar onde está.
Ela pode até ser capaz, mas acredita que aquele lugar não lhe é
merecido”.
A síndrome do impostor pode
mudar o comportamento de uma
pessoa, segundo Alessandra.
“Ela irá se empenhar mais do
que as outras, vai passar do seu
horário de trabalho, evitar estar
em reuniões ou de se pronunciar
por ter a sensação de não prover
de todo o conhecimento do cargo
que ocupa. É possível ver esse
comportamento em relaciona-

Um indivíduo que
tem a sensação
de não merecer
estar onde está.
Ele pode até ser
capaz, mas
acredita que
aquele lugar não
lhe é merecido

Pessoa acometida acredita não ser boa o suficiente
mentos, no qual a pessoa não
acredita na sua competência de
estar com alguém. Ela coloca em
dúvida se o outro a ama e se está
no relacionamento porque quer.
E nos laços sociais e de amizade
tende a pensar que só tem amigos
por interesse. É uma forma de
autossabotagem”.
A psicóloga clínica Meire
Cassini elucida que a pessoa acometida tem percepções alteradas
sobre si, o que afeta suas relações.
“Isso acarreta em isolamentos,
ou seja, o indivíduo não participa
dos movimentos sociais e profis-

sionais, não contribui com seus
pensamentos e opiniões sempre
por considerar menos importante e que os outros são sempre
melhores”.
Ela ressalta que essa situação
impacta na sua autoimagem e
autoestima. “O que acaba proporcionando sentimentos de menos-valia, podendo ainda, apresentar
quadros de adoecimento mental,
como estresse exacerbado, ansiedade e depressão, o que somando
a tudo isso, teria comprometimento na qualidade de vida e
bem-estar geral”.

A hair stylist Laura Bessa comenta que percebeu que tinha algo de
errado após o questionamento de
uma amiga. “Estava em uma fase
cheia de projetos no meu salão
e eles estavam dando certo, era
visível. Mas, eu sempre queria mais,
não por ambição, mas por desespero, o que era exaustivo. Um dia uma
amiga perguntou: ‘Você já notou
que não consegue assumir que é
boa? ’. Tinha dito para ela que, apesar de tudo, ainda me sentia insegura. Parei para refletir e vi que, mesmo com todas as minhas clientes
satisfeitas, me achava uma fraude”.

Laura acabou decidindo por
buscar ajuda com uma psicóloga
para compreender melhor os
motivos disso. “Com o tempo,
fui vendo o tanto que o estresse
e o cansaço estavam atrelados à
essa percepção de não ser boa.
Busquei formas de praticar o
autoconhecimento e caminhada
para mudar essa ideia, afinal,
estudei, pratiquei e, hoje, tenho
meu espaço, minhas clientes e
vivo do meu próprio trabalho.
Foi minha luta e aprendi que
mereço brindar todas as minhas
vitórias”.

Meire afirma que o caminho
que Laura seguiu é um dos mais
eficazes. “É importante que a
pessoa tome consciência de que
algo a está afetando. Ela precisa
reconhecer e buscar mudanças.
Neste sentido, é interessante que
ela lembre que é um processo
e não algo que irá se alterar de
um dia para o outro. É necessário
refletir os aspectos cognitivos e
comportamentais, nos quais a
pessoa vai assimilando de forma
confortável para si mesma”.
Ela cita algumas práticas que
podem ajudar. “Comece aceitando elogios, reconhecendo suas
conquistas, desde as pequenas até
as grandes e também a de outras
pessoas. Procure valorizar seus
pontos fortes, se houver feedbacks
dos outros, esteja atento aos
pontos positivos. Tente não ser
tão exigente consigo mesmo na
comparação com o outro, busque
fazer o melhor e entender que
fez o possível. Faça pausas nas
preocupações focando em coisas
que não têm nada a ver com o seu
trabalho”.
Por fim, Meire destaca que
o autoconhecimento se torna
importante nessa jornada. “O
processo de mudança ocorre para
cada pessoa de uma forma e a seu
tempo, e faz parte da vida de todos nós. Se no decorrer entender
que precisa de ajuda, apoio ou
direcionamento, busque auxílio
profissional”.

J. Schneider

Psicóloga, escritora, coach e mentora

Venda seu carro da
forma mais vantajosa
com a Carro no Bolso.
Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.
Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso

Quatro maneiras de ter equilíbrio emocional
Como ter equilíbrio emocional num mundo onde o foco
no externo se tornou tão importante? Por trás de inúmeras
doenças emocionais e, por
consequência, físicas estão os
desequilíbrios psíquicos. Sensação de angústia constante e
fracasso acomete a maioria das
pessoas e trazido sofrimento. A
frase mais repetida ultimamente
é “me sinto perdido’’.
Então, como resgatar o
equilíbrio emocional? Primeira
coisa: nos esquecemos de que
habitamos um corpo e temos
necessidades de uma evolução
espiritual, emocional e física. À
medida que nos distanciamos
de nós, começamos a sofrer
para que haja um retorno à
nossa essência. Quanto mais
distantes estamos de nós, mais
sofremos. Sabe aquela sensação
de angústia indefinida e uma
ansiedade constante? Muitas
vezes é um chamado do seu eu
para retornar para casa. Como
fazer isso na prática?
A primeira estratégia para
o equilíbrio é a meditação. Apenas encontre uma postura relaxante, seja sentado, deitado ou
até em pé. Feche os olhos por 5
a 10 minutos. Respire e visualize
uma cor, que pode ser branca,
rosa, amarela, azul, verde ou
violeta. As cores, ajudam a seu
cérebro a ter algo para pensar.
Elas têm um efeito no sistema
nervoso, além de renovação
para a saúde física, sentirá
mais tranquilidade, paz interior,
sensação de que as coisas estão
fluindo, controle sadio da vida,
conexão com você mesmo e intimidade com a energia criadora,
que você pode chamar de deus,
universo ou o nome que você
se sentir confortável para essa
fonte de amor inesgotável.

Não abra o celular quando acordar pela manhã. Essa
estratégia é fundamental nos
dias que vivemos. Quando
fazemos isso, enviamos um
comando para nosso cérebro
de que: “todo mundo é mais
importante do que nós”, e o segundo é “eu estou muito atrasado na vida!”. Esses comandos vão disparar sentimento de
tristeza, ansiedade e sensação
de fracasso. Com o bombardeio
de informação tenderá perder
o foco do que iria fazer. Com
a falsa realidade das mídias
sociais poderá sentir-se triste,
pois sua vida está dentro de
sua normalidade. Os prejuízos
costumam vir a médio e longo prazo, na correria do dia,
apenas sentimos ansiedade e
angústia, mas a longo prazo
podemos ter um quadro de depressão e doenças orgânicas. A
forma como iniciamos o nosso
dia vai ditar como será todo o
restante.
Inclua na sua vida diária
uma atividade física de pelo
menos 30 minutos. Seja uma
caminhada mais intensa, para
sentir seu corpo aquecido, algo
na água, como a natação ou
hidroginástica, uma dança,
yoga. Nem sempre você precisa
de academia para fazer exercí-

cios físicos. Importante é fazer
algo que você sinta a energia
fluindo em seu corpo. O corpo
é uma bela máquina que não
pode ficar parada. O que acontece com um carro parado na
garagem por multo tempo?
Segundo o médico neurologista e neuro-oncologista,
Gabriel Novaes de Rezende
Batistella, o exercício melhora
o fluxo sanguíneo e protege a
memória.
Pare de se comparar com
os outros! Quando fazemos
isso, perdemos a energia que
serviria para construir a nossa
vida do jeito que desejamos.
Você pode até admirar outras
pessoas e se inspirar com elas,
mas sempre lembrando que
elas têm uma história e você
outra. Quando começamos a
colocar isso em prática, percebemos um sentimento de amor
próprio, uma sensação de vida
acontecendo passa a fazer parte de nosso universo, aquela
autoconfiança tão desejada
nasce como um hábito diário.
Lembre-se: você é único!
Tem um imenso poder dentro de você, se ao menos olhar
um pouquinho para isso, começará a sentir e experienciar o
gosto da liberdade.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Golpe: quase R$ 25 milhões em notas
falsas foram apreendidas ao longo de 2021
Internet/Divulgação

Apesar de ser alto, o número é 17,7% menor que o verificado em 2020
Daniel Amaro

V

ocê já deve ter presenciado operadores
de caixa conferindo a
autenticidade de uma
nota. Essa atitude pode ser vista
por alguns como constrangedora,
contudo, é bastante comum para
evitar transtornos e prejuízos ao
estabelecimento. Isso porque com
o avanço dos recursos tecnológicos, os falsários conseguem se
aproximar cada vez mais das cédulas originais. Em 2021, o Banco
Central (BC) reteve 270.971 notas
falsas que estavam em circulação
no país. São quase R$ 25 milhões
de um dinheiro que não possui
nenhum valor.
Apesar de ser alto, o número é
17,7% menor que o verificado em
2020, quando 329.492 cédulas
foram apreendidas. O estado com
mais falsificações foi São Paulo
com 98.827 notas falsas retidas.
Em seguida aparecem Minas Gerais
(34.989), Rio de Janeiro (26.266),
Paraná (25.934), Rio Grande do Sul
(14.322). As notas de valor alto são
as mais falsificadas. A campeã é a
de R$ 100, com cerca de 110.580
mil fraudes. Já as notas de R$ 50
somaram 56.672 apreensões.
A falsificação é crime previsto
pelo artigo 289 do Código Penal,
com pena prevista de 3 a 12 anos
de prisão. Conforme salienta
o BC, quem tenta colocar uma
cédula falsa em circulação depois
de tomar conhecimento de sua
falsidade, mesmo que a tenha

pel. Por último, observe o número
escondido correspondente ao
valor e o quebra-cabeça nos dois
lados, formando o valor da nota.
Também existe o aplicativo “Dinheiro Brasileiro”, lançado pelo
BC para ajudar no reconhecimento
das cédulas do Real. Ele pode ser
baixado gratuitamente na App
Store e na Google Play Store.

Como agir?

Conheça os elementos de segurança das cédulas e se proteja de falsificações
recebido de boa-fé, pode ser
condenado de 6 meses a 2 anos
de detenção.
O fato é que, na correria do dia
a dia, muitas pessoas ainda não
sabem identificar uma nota falsa.
A atendente de telemarketing
Marcela Soares acabou não prestando atenção e recebeu uma de
R$ 50. “A gente sabe que existem
pessoas que agem de má-fé, mas
nunca acha que isso vai acontecer
com a gente um dia. Confiro se o
troco está certo, mas não verifico
se a nota é verdadeira. Só fui
perceber o problema quando

cheguei em casa e comparei com
outra cédula”, lembra.
Mesmo quem já está acostumado a lidar com dinheiro no
comércio pode ser pego desprevenido. O supervisor de vendas
Fabiano Silva conta que orienta sua
equipe a checar as notas recebidas
antes de dar o troco. “Normalmente, a fraude acontece mais com as
de R$ 100 e R$ 50. Mas, por várias
vezes, já identificamos notas falsas
de R$ 20 ao fechar o caixa. Hoje,
algumas falsificações são quase
imperceptíveis. É triste quando
acontece, pois gera prejuízo”.

Como identificar?
Existem alguns métodos utilizados por lojistas para saber a
veracidade de uma cédula de real,
como a caneta detectora de notas
falsas. Se aparecer a mancha ao
riscar a cédula, fica comprovada
a falsificação. Também tem a luz
ultravioleta, que ao ser passada
sobre o dinheiro, faz brilhar o
valor correspondente da nota.
No entanto, o BC não recomenda
nada disso e orienta que o melhor
é conhecer e checar quais são os
elementos de segurança.

A primeira coisa a se verificar é
a textura mais firme e áspera que o
papel comum, assim como algum
tipo de relevo quando se passa os
dedos. Nas notas de R$ 50 e R$ 100,
existe uma faixa holográfica no canto
esquerdo que mostra o valor ou a palavra “reais”. Já nas de R$ 10 e R$ 20,
o número muda de cor, dependendo
da posição da nota. No Brasil temos
duas famílias de Real, sendo a primeira de 1994 e a segunda de 2010
e esses macetes servem para as duas.
Ao segurar a cédula contra a
luz, verifique a marca d’água e o
fio de segurança no meio do pa-

Conforme orientações do BC,
caso receba uma cédula falsa de
um terminal de autoatendimento
ou caixa eletrônico, o cliente deve
se dirigir ao gerente da agência para
entregar a nota e solicitar a substituição de imediato. Se não obtiver
solução satisfatória, pode procurar
uma delegacia policial mais próxima
e registrar uma possível ocorrência.
Caso o cidadão desconfie da
autenticidade de uma nota nas
transações do dia a dia, pode
recusá-la e recomendar ao dono
do estabelecimento que procure
uma agência bancária a fim de
encaminhar a cédula para análise
pelo BC. Se a falsidade não for
percebida de imediato, a própria
vítima poderá também apresentar
a nota em uma delegacia da Polícia
Civil ou Federal e relatar os fatos.

Fique sabendo!
O BC examina se uma cédula suspeita é autêntica ou
não. No entanto, as notas
falsas não são trocadas por
verdadeiras pelo banco.

Designer mineira é premiada
pela Expo Mundial em Dubai

CDL/BH.
62 anos de história
trabalhando
todos os dias
para fazer de BH
o melhor lugar
para se empreender
e viver.

No dia 23 de junho, a Expo 2020 Dubai premiou seus fornecedores que mais
se destacaram durante toda a organização, preparação e realização do evento
na cidade mais famosa dos Emirados Árabes Unidos.
Na área de overlay, responsável pelo planejamento, montagem e desmontagem das instalações temporárias da exposição mundial, a designer mineira
Marina Dalva Nunes Brant recebeu o prêmio do projeto de programação visual
e sinalização, das mãos de David Higgins, diretor da área de overlay da Expo.
Participaram também da cerimônia o diretor de operações da Prolab, Daniel
Samuels, e a CEO da empresa, Jayne Reder.
A designer mineira ficou feliz por ter sido finalista dentre os melhores fornecedores da exposição: “Uma bela surpresa”, disse, ainda mais satisfeita porque
ela e sua equipe não visavam receber essa distinção.
Cada área funcional da exposição internacional nomeou três de seus melhores fornecedores e premiou um finalista. O projeto implementado pela Prolab
Digital, braço da agência internacional inglesa CSM Live nos Emirados Árabes,
foi liderada por Marina Brant durante 2 anos e meio, desde o início do contrato
até após o encerramento da Expo.
A sua equipe foi responsável por planejar, produzir, instalar e fazer a manutenção,
durante os seis meses de evento que juntou 192 países em uma área de 4.38 km² e
teve mais de 100 mil m² de comunicação visual e 10 mil peças de sinalização.

Primeira no Oriente Médio

Arquivo pessoal

Uma das mais importantes feiras mundiais, a Expo 2020 Dubai, além de ser
uma grande mostra dos países, reuniu empresas privadas, ONGs e instituições
governamentais, para mostrar e debater inovações e temas como negócios,
tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e
economia. Foi a primeira exposição mundial realizada no Oriente Médio, África
ou Sul da Ásia, e cada país teve pela primeira vez seu próprio pavilhão.
Organizada pelo Bureau Internacional de Exposições, a Expo funcionou em
Dubai por 6 meses e recebeu mais de 24 milhões de visitas. Ela fora marcada
para o período de 20 de outubro de 2020 até 10 de abril de 2021. Entretanto,
a Pandemia de COVID-19 fez que fosse realizada de 01 de outubro de 2021 até 31
de março de 2022, com o a mesma denominação de “Expo 2020”.

David Higgins faz a entrega do prêmio à Marina Brant, diretora do projeto.
Ao seu lado, o diretor de operações da Prolab, Daniel Samuels

Acesse o QR CODE
ou bit.ly/videocdlbh
e saiba mais sobre as ações da CDL/BH.
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Deputados demandam agilidade
em obras nas rodovias mineiras
MG-338
Questionado pelo deputado Bartô
sobre as condições da MG-338, entre
Barbacena e Ibertioga, na região central, Marcato informou que edital para
a recuperação do trecho já está pronto.
Raul, por sua vez, pediu que parte
de eventual verba resultante de um
novo acordo negociado entre o governo e a mineradora Vale, como compensação pela tragédia de Mariana
(Região Central), seja priorizada para
investimento nas rodovias.
Ele comemorou o início dos trabalhos de recuperação de estradas no
Triângulo Mineiro, como na MG-255,
entre Iturama e Itapagipe, e na MGC497, entre Uberlândia e Prata.
O deputado também celebrou as
obras na MG-190, no Alto Paranaíba, entre Abadia dos Dourados e a BR-365, e
o leilão, em agosto, para concessão do
trecho entre Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Patrocínio (Alto Paranaíba) na
BR-365, que também pode incluir o trajeto entre Patrocínio e Patos de Minas
(Alto Paranaíba).

Cronograma
Andrade perguntou ao secretário qual
o percentual de intervenções nas estradas
programadas pelo estado já realizadas.

Marcato explicou que dos cem
empreendimentos contemplados pelo
Provias, pacote bilionário de obras rodoviárias do governo, 60 já estão em
andamento e os demais em fase final
de licitação ou homologação.
Segundo o secretário, isso significa que, até o final do ano, os R$ 4,5
bilhões destinados ao setor por conta
do acordo com a Vale referente a
Brumadinho estarão contratados, o
equivalente ao orçamento do Ministério da Infraestrutura.
Presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da
ALMG e entusiasta do transporte sobre
trilhos, João Leite (PSDB), se queixou
do serviço oferecido pela Vale na linha
de passageiros Vitória-Minas.
Conforme informou, os passageiros estão sendo obrigados a descer na estação de Antônio Dias, no
Vale do Rio Doce, e complementar
a viagem de ônibus, por problemas na linha. Ele também disse
que a mineradora está devendo o
outro par de trens que se comprometeu a disponibilizar para o trajeto,
quando da renovação da concessão.
João Leite ainda reivindicou investimentos em trens metropolitanos e
comentou a importância da projetada
linha ligando Varginha a Lavras, no Sul
de Minas, que multiplicaria a capacidade de escoamento de sacas de café
pelo porto seco de Varginha.
Na sua apresentação inicial, um
dos assuntos priorizados pelo Marcato
foi o projeto do Rodoanel, que passará
por dez municípios e é uma das apostas
do governo para desafogar o trânsito
da região metropolitana.

Daniel Protzner

Outros trechos considerados prioritários pelo deputado são os 138 km
da MG-161 que ligam a BR-365, em
Buritizeiro, a São Romão; o trajeto
entre Buritizeiro e Patos de Minas, no
Alto Paranaíba, também pela BR-365;
e as rodovias MG-401 e LMG-633, que
dão acesso ao Projeto Jaíba.

Gil Pereira, Fernando Scharlack Marcato e João Leite
O secretário confirmou que a licitação para o empreendimento está
marcada para julho e defendeu o
traçado escolhido, que tem gerado
polêmica. Segundo o gestor, antes de
bater o martelo, o Executivo promoveu
um amplo processo de escuta da sociedade e de órgãos ambientais, inclusive
adotando sugestões apresentadas.
Marcato garantiu que o traçado
final é o mais curto, conveniente
e inclusivo para relevantes setores
econômicos entre as alternativas estudadas, como as apresentadas pelos
municípios de Betim e Contagem.
A deputada Beatriz Cerqueira
(PT) questionou, contudo, a abertura

UAI Virtual tem nova tecnologia
para esclarecer dúvidas do cidadão
Gil Leonardi

Recupera Minas atendeu 58 mil
desabrigados pelas chuvas

O eixo de Assistência Social do plano Recupera Minas já repassou R$ 86,2 milhões
para os 231 municípios que decretaram
estado de emergência em razão das fortes
chuvas que atingiram o estado entre o fim
de 2021 e o início deste ano. No total, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social (Sedese),
reservou R$ 94,5 milhões para socorrer a
população atingida nos municípios que
integram o programa. Atualmente, 58 mil
pessoas desabrigadas pelas chuvas já foram
atendidas pelo plano.
O Recupera Minas destinou aos municípios o valor de R$ 1,2 mil por pessoa
desabrigada ou desalojada, pago em três
parcelas de R$ 400. O repasse poderia ser
utilizado para aquisição de cestas básicas,
móveis, kits de higiene ou para concessão
de benefício às famílias atingidas.
Para receber o auxílio, os municípios
precisavam ter o estado de calamidade
ou emergência reconhecido pela Defesa
Civil entre 1/12/2021 e 17/1/2022. Dos 231
municípios que aderiram ao programa, 176
já receberam as três parcelas, totalizando
repasse de R$ 67,9 milhões. Os outros
55 municípios estão com o pagamento em
processamento ou em fase de preenchimento do Plano de Serviços no sistema Sigcon.
Se municípios que ainda não finalizaram
o plano terminarem o preenchimento, o
número de beneficiários atendidos poderá ultrapassar a marca de 78,7 mil pessoas.

O superintendente de Proteção Social
Básica da Sedese, Elder Gabrich, destaca
a importância dos recursos diante de um
cenário de calamidade provocada pelas
chuvas e também pela pandemia de
COVID-19.
“A Sedese considera extremamente
importante essa transferência, porque
é nos municípios que as famílias vulneráveis são atendidas. A maior parte dos
recursos foi transferida diretamente para
os cidadãos, na modalidade de benefício
eventual, para que pudessem adquirir
bens necessários à reestruturação de sua
vida tão afetada com as chuvas e também
com a crise sanitária provocada pelo novo
coronavírus”, afirma.

Recupera Minas
O plano prevê a destinação de
R$ 603 milhões em recursos estaduais
para ações de infraestrutura e suporte a
pessoas e cidades afetadas pelos fortes
temporais no estado. A iniciativa conta
com medidas imediatas ou de rápida
implementação e foi elaborado após o
governo ouvir as prefeituras e atingidos,
mapear as principais demandas e realizar estudos que garantam a viabilidade
das ações.
Além do trabalho estratégico para a
recuperação dos danos dos temporais, o
estado atuou no trabalho de resgate das

do governo para o diálogo, os impactos
do traçado escolhido e a necessidade
do Rodoanel.
Ela lembrou que, em audiências e
reuniões realizadas na própria ALMG,
movimentos sociais criticaram a ausência de participação em todo o processo.
A parlamentar ainda salientou a
judicialização de questões relativas ao
Rodoanel por prefeituras, denúncias
sobre os impactos socioambientais das
obras – como o comprometimento do
abastecimento de água e conflitos nos
territórios atingidos – e a apresentação
de estudos contrários ao traçado do
empreendimento e à sua construção
em si.

vítimas e com a ajuda humanitária, como
doações de cestas básicas, colchões, kit
dormitório e kit higiene e limpeza como
forma suplementar às cidades.

Crédito
Para solucionar os problemas causados
pelas fortes chuvas que afetaram centenas
de municípios desde o ano passado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) disponibilizou linhas de crédito
emergenciais com condições diferenciadas
para micro e pequenas empresas (MPEs)
e prefeituras de cidades que decretaram
estado emergência ou calamidade por
conta das chuvas.
Para as MPEs, foram desembolsados
aproximadamente R$ 160 milhões para
fortalecer o capital de giro e viabilizar
ampliações, reformas, compra de equipamentos e insumos ou reorganização
de dívidas.
Já para as prefeituras, foram habilitados projetos no valor de R$ 56 milhões
para viabilizar investimentos em melhoria
da infraestrutura urbana e R$ 253 milhões
para as prefeituras viabilizarem projetos
de habitação popular. O desembolso para
estes projetos depende da aprovação de
leis autorizativas por parte das prefeituras
junto às Câmaras Municipais para que o
processo de contratação do crédito possa
ocorrer.

A Unidade de Atendimento
Integrado (UAI) Virtual, ambiente
on-line para solução de dúvidas
sobre serviços do Governo de Minas, coordenado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag-MG), foi reestruturada e
disponibilizada para atendimento
ao cidadão com mais praticidade
e agilidade em todo o estado. A
plataforma por ser acessada por
meio do Portal MG, onde também
está disponível um passo a passo
para receber o atendimento.
Uma nova ferramenta de videoconferência e chat foi implementada
para permitir o atendimento a distância, sem custos para o cidadão
e com acesso simplificado que não
exige cadastros ou senhas. O canal
serve para sanar dúvidas sobre serviços prestados pelo estado, como
dificuldades para acessar as funcionalidades com o cadastro do gov.br.
O cadastro único é utilizado,
atualmente, no aplicativo MG App,
no Portal MG e em outros sistemas
governamentais, como o Protocolo
Digital do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG),
para garantir segurança na realização de procedimentos digitais,
evitando fraudes e protegendo os
direitos das pessoas.   
A coordenadora da UAI Virtual,
Gracielle Moreira, destaca que o
maior diferencial da ferramenta
é a qualidade do atendimento

prestado. “Por serem profissionais treinados e com acesso aos
sistemas corporativos dos serviços
atendidos nas UAIs, eles são capazes de acompanhar e orientar
sobre a situação específica de cada
cidadão, sem repassar informações
padronizadas”, afirma.
De acordo com o superintendente Central de Canais de Atendimento da Seplag-MG, Lucas Vilas
Boas, os atendentes especializados
se dedicam, integralmente, em
prestar assistência e simplificar
o acesso aos serviços públicos
estaduais.
“Esse grupo realizará, ainda,
a função estratégia de monitorar
e informar à equipe de gestão dos
canais de atendimento estaduais
quais são as principais dificuldades
relatados pelo cidadão. Assim,
saberemos as prioridades e as
melhorias que devem ser implementadas para qualificar, cada vez
mais, o atendimento. As UAIs também continuarão sempre de portas
abertas para receber o cidadão
que precisa tratar suas demandas
presencialmente”, ressalta.
Na UAI Virtual também é possível sanar dúvidas sobre emissão de
carteira de identidade, como referentes à realização de agendamentos de urgência. Os atendimentos
para esclarecimentos sobre outros
serviços serão disponibilizados na
plataforma gradualmente.
Seplag

N

o q u a r to e n c o n t ro
do Assembleia Fiscaliza
2022, realizado no dia
29 de junho, foi a vez
do secretário de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, prestar contas aos
deputados. Obras para a recuperação e
melhoria das estradas e investimentos
em linhas de trem foram as principais
reivindicações apresentadas pelos
parlamentares.
O Assembleia Fiscaliza busca aprimorar a função fiscalizadora do Parlamento mineiro. Semestralmente, gestores do Poder Executivo apresentam o
panorama das ações em suas respectivas áreas de atuação, em reuniões com
as comissões temáticas da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
A situação das rodovias que cortam
o estado e a expectativa de intervenções
por parte do governo foram abordadas
pelos deputados Gil Pereira (PSD), Raul
Belém (Cidadania), Roberto Andrade
(Avante) e Bartô (PL), no encontro conduzido pelas Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, de
Assuntos Municipais e Regionalização
e Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras.
Pereira focou nas estradas do
Norte de Minas. Ele cobrou, por exemplo, empenho para conclusão de obras
na BR-135 para a duplicação da pista
de Montes Claros a Bocaiuva e a construção da terceira faixa entre Bocaiuva
e Corinto, na região central.
Ele também pediu celeridade na
pavimentação da MG-402, no trecho
que liga Pintópolis a Urucuia, e na
construção da ponte sobre o Rio São
Francisco no município de São Romão.
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Ipatinga é novamente destaque
no prêmio Cidades Inteligentes
Reaproveitamento 100

Patrícia Avelar, Gustavo Nunes e Jany Mara Bartolomeu
Integral, neste ano conquistamos
o lugar mais alto do pódio com o
Empreendedorismo aplicado na
Educação e o Reaproveitamento
100, desenvolvido pelo nosso
Banco de Alimentos. O que mostra
que estamos trabalhando sério
para que Ipatinga se desenvolva

da visa normatizar a implantação do Empreendedorismo na
Educação Básica do município.
Além de disseminar a Educação
Empreendedora, ele estimula a
autonomia e o protagonismo
dos estudantes ao capacitá-los
para resolver problemas e criar

em todas as áreas”, frisou o chefe
do Executivo.

Educação
O projeto que levou a Secretaria Municipal de Educação
(SME) a novamente ser premia-

Sudecap

Tereza e da Avenida Governador Benedito Valadares com rua Cid Rabelo
Horta; uma das alças do viaduto B, no
Complexo da Lagoinha; e também o
viaduto da Av. Silva Lobo, próximo à
Av. Tereza Cristina.
São aproximadamente 420 OAEs
em todo o município e dentre aquelas
que necessitam de reparos, já foram
investidos quase R$ 10,5 milhões. “As
OAEs sofrem desgastes ao longo do
tempo e por isso, eventualmente, é
necessário realizar intervenções para
manter um bom estado de preservação e alongar sua vida útil, sendo um

serviço de natureza continuada”, esclarece o superintendente da Sudecap,
Henrique Castilho.
Entre outros serviços, compreendem as manutenções das OAEs: tratamento de pilares, vigas e lajes das
estruturas de concreto; tratamento ou
substituição de superfícies metálicas,
guarda corpos e meios-fios; execução
de revestimentos especiais; injeção
de resina para tamponamento de
vazamentos; recuperação, encontros
e encabeçamentos das estruturas e
elaboração de projetos executivos,
quando necessários.

valores. Assim, é implantada
a Educação Empreendedora
de forma definitiva na matriz
curricular das escolas da rede
municipal de ensino.
“De certa forma, este projeto
visa incentivar o empreendedorismo nas próximas gerações,

Já a Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMAS) levou
o prêmio em reconhecimento
à eficiência do projeto Reaproveitamento 100, que envolve o
recolhimento de alimentos aptos
ou não para consumo do circuito
comercial e o seu aproveitamento integral, após passarem por
um processo de triagem, onde
é feita a seleção, recuperação,
desinfecção e embalo. Aqueles
que após todo o processo é
considerado impróprio para o
consumo humano é separado e
destinado ao consumo de animais e compostagem.
“O Banco de Alimentos de
Ipatinga se tornou uma referência no Estado. Hoje podemos
dizer que, graças ao Reaproveitamento 100, todos os alimentos
que chegam ao local têm destinação adequada, após passarem
por vários processos. Nada é descartado, nem mesmo o que parece impróprio para o consumo
humano, sendo a parcela assim
identificada destinada a outras
finalidades”, destacou Jany.

Prefeitura de Ouro Preto inaugura Sala
Municipal de Apoio ao Empreendedor

Contrato garante manutenção preventiva
em viadutos, passarelas e pontes em BH
Cerca de 40 manutenções já
foram concluídas em viadutos, passarelas, trincheiras, pontes e túneis de
Belo Horizonte, nos últimos três anos,
a partir de contrato que tem como
objeto a manutenção preventiva e
corretiva das Obras de Artes Especiais
(OAEs) da capital, para maior segurança e durabilidade dessas estruturas
e equipamentos.
Dentre as intervenções concluídas, sempre sob a supervisão da Diretoria de Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento da Capital
(Sudecap), vale ressaltar o conjunto
de OAEs que compõem o Complexo
da Lagoinha: os três túneis e outros
três viadutos do Complexo, além de
muros de arrimo próximos, passaram
por recuperação estrutural; o viaduto
Oeste recebeu novas muretas centrais
de concreto armado, conhecidas tecnicamente como “barreiras tipo New
Jersey”; e encontra-se em andamento,
a modernização do sistema de iluminação dos três túneis, com instalação
de lâmpadas de LED.
Atualmente, estão em recuperação as passarelas da Estação Santa

garantindo que a educação empreendedora fará parte de forma
definitiva da matriz curricular
das escolas da rede municipal”,
reafirmou Patrícia.

Uma grande vitória para o desenvolvimento econômico de Ouro Preto
foi a inauguração da Sala Municipal
do Empreendedor, que aconteceu no
dia 22 de junho. Agora, o empresariado da cidade tem um local exclusivo
para lidar com todas as questões do
seu negócio. A Sala é uma ação
conjunta das Secretarias de Fazenda
e de Desenvolvimento Econômico,
conta com muitos parceiros que foram
importantes para a sua concretização,
como Gerdau e Aceop, Sebrae e Adop.
O prefeito Angelo Oswaldo (PV)
ressaltou que essa é uma iniciativa
fundamental para a diversificação
da economia do Município. “O micro,
pequeno ou médio empresário encontrará todas as facilidades e respaldo
indispensáveis para que ele possa
empreender em Ouro Preto. Esse
espaço vem para criar oportunidade
de negócios, de emprego e renda na
cidade e nos distritos”.
O gestor da Sala Municipal, Naiti
Weslei, compreende que esta iniciativa/política pública municipal é de
extrema importância para os empreendedores locais na hora de abrirem
seu negócio. “Percebemos que na
hora de aplicar a legislação tributária
municipal, os pagadores de impostos,
no caso, empresários, na maioria
das vezes desconhecia a norma. Isto
causava uma enorme frustração e
custo operacional para seu negócio,

Ane Souza

Graças a relevantes trabalhos
desenvolvidos por meio das secretarias de Educação e Assistência
Social, em sintonia com políticas
públicas de impacto planejadas e
priorizadas pela gestão, Ipatinga
foi contemplada, no dia 29 de
junho, com o Prêmio Cidades
Inteligentes 2022. A cerimônia,
realizada no Royal Boutique Hotel,
em Belo Horizonte, contou com a
presença do prefeito Gustavo Nunes (PSL) e das secretárias Patrícia
Avelar (Educação) e Jany Mara
Bartolomeu (Assistência Social).
A premiação aconteceu durante a conferência do Fórum
Internacional de Minas Gerais,
tendo o município recebido a estatueta dourada “Chama da Paz”.
Os destaques de Ipatinga foram
para os programas de Empreendedorismo, na Educação, e Reaproveitamento 100, desenvolvido
pelo Banco de Alimentos.
O prefeito agradeceu a distinção e comemorou o fato de
em 2022 o município ter dois
grandes projetos reconhecidos e
premiados. “Para nós é uma honra sermos novamente agraciados
com um prêmio tão importante
como o Cidades Inteligentes e,
desta vez, em dose dupla. Se em
2021 já alcançamos uma posição
de vanguarda entre todos os
municípios do Estado por nossas
ações voltadas para a Educação

PMI

Município é agraciado com duas estatuetas douradas por projetos nas áreas de educação e assistência social

mostrando o quanto era importante
esta informação estar divulgada e mastigada de forma palatável ao mesmo.
Sendo assim, a sala municipal de Ouro
Preto já nasce com inúmeros propósitos, mas um dos mais importante é
manter os negócios existentes.”
Kathleen Nascimento, secretária
Adjunta de Desenvolvimento Econômico do Estado, esteve presente
na cerimônia e destacou que essa é
uma ação importante para a cidade.
“Estamos criando condições e melhorando os ambientes para atrair
os empreendedores, redução o nível
de dificuldade para que eles tragam
bastante emprego e renda para a
população”.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico e Tecnologia, Felipe Guerra reforçou a necessidade de tornar
Ouro Preto um território adequado
aos investimentos. “Nós precisamos
de uma cidade mais preparada,
com um ambiente mais propício ao

empreendedorismo. Então, essa sala
que já é uma ação do PADE, vem
para dar celeridade na abertura e
fomento de novos negócios. A Lei de
Liberdade Econômica é outra grande
vitória e coloca Ouro Preto cada vez
mais à frente nas políticas públicas
de geração de emprego e renda para
a nossa população”.
Vandeir Assis, gestor de projetos
da Adop, reforça o papel da instituição
nesse projeto. “A agência é uma parceira local, que visa encurtar tempo
e facilitar a vinda de empresas para
Ouro Preto, centralizando os serviços.
Então, a ideia é que a gente possa,
além de oferecer os serviços burocráticos de forma facilitada, ofertar
possibilidades de aprimoramento
desse empreendimento”.
A Sala Municipal está sediada à
Rua do Pilar, n. 93-A, bairro Pilar e já
está operando normalmente e, desde
o dia 23 de junho, os atendimentos da
Adop passaram a ser feitos na Sala.
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Pilates é um aliado para
melhorar qualidade de vida

N

Igor Dias

os últimos anos, o
Brasil viu um crescimento de academias de pilates. Segundo levantamento da fabricante de equipamentos
para a modalidade MetaLife,
estima-se que, atualmente, existam cerca de 45 mil estúdios
dedicados à prática espalhados
pelo país.
De acordo com a fisioterapeuta e instrutora de pilates,
Isley Lauar, a modalidade é um
método de condicionamento físico que trabalha corpo, mente e
espírito. “Centralização, controle,
concentração, respiração, precisão
e fluidez são os seis princípios
trabalhados e os praticantes precisam aprender a dominá-los com
o próprio corpo, a fim de criar um
sistema inteligente de movimentação que restaura as funções primárias, como mobilidade e força”.
Isley explica ainda que homens e mulheres de todas as
idades e qualquer biotipo podem
fazer pilates. “Tem a visão de condicionamento, que é ligado tanto
ao alto rendimento do indivíduo
atleta, como também a visão

terapêutica e reabilitadora para
idosos mais frágeis, indivíduos
com quadros físicos de dor, que
não seja aguda e inflamatória,
adolescentes em fases de crescimento e também crianças. Porém,
há uma metodologia adaptada
para o pilates kids, porque a forma
de execução, o ajuste da aula e a
forma de passar os exercícios são
distintas”.
A fisioterapeuta esclarece que,
hoje em dia, fala-se em pilates
contemporâneo, uma reunião de
modalidades novas que vieram
pela evolução e interpretação de
profissionais da dança, educação
física e fisioterapia. “Isso resultou
em várias formas de aplicação,
como o pilates suspensus, que
tem uma visão mais acrobática e
circense, o cross pilates, fusão do
treinamento funcional e pilates
com equipamentos, além dos
vários aparelhos que foram colocados no mercado para diversificar
o treino”.
Na prática, os movimentos
trabalham o fortalecimento muscular e a mobilidade ao mesmo
tempo. Para a instrutora, esses
são os dois principais benefícios.
“Também traz estabilização, melhora da consciência corporal,
do parâmetro de respiração, do

equilíbrio muscular e do corpo no
espaço, mais coordenação, controle sobre os movimentos, equilíbrio
da ação em cadeia muscular,
além da parte de bombeamento
muscular, que reside na circulação
sanguínea e que é incrementada
pelos exercícios”.
Nas grávidas, a modalidade
pode ser aplicada durante todos
os meses de gestação e para cada
um deles há um entendimento
de objetivos e indicações para a
mulher. “A prática faz a diferença
nos cuidados do períneo, da força
abdominal, na prevenção de dores
e outros agravos, além de auxiliar
no pós-parto na restauração do
corpo desde as questões posturais,
até prevenção, controle ou tratamento de dores que podem surgir
durante a gravidez”.
Ela acrescenta que além da
prevenção a diástase abdominal,
o pilates melhora a questão respiratória, já que o bebê irá ocupar
um grande espaço no abdômen.
“Trabalha força e estabilização
que vai ganhando frouxidão devido aos hormônios, prepara
a mobilidade pélvica, força na
coluna, entre outros benefícios”.
A servidora pública Sandra
Dias, que praticou pilates por
alguns anos, diz que durante o

Pixabay

Movimentos trabalham fortalecimento muscular e elasticidade

Modalidade é um método de condicionamento físico que trabalha corpo, mente e espírito
período que fazia os exercícios
regularmente, percebia mudanças
positivas em seu corpo. “Foi o
primeiro passo para sair do sedentarismo. Após um tempo que
comecei, senti mais elasticidade
e mobilidade, além de melhoria
nas dores, motivação para a rotina, aumento da força muscular
e até emagreci e diminui minha
numeração de roupas”.

Buscando alguma atividade, a estudante Rafaela Mara
decidiu decidiu praticar o pilates. “Mentalmente, sinto que
auxiliou na minha ansiedade,
concentração e respiração. No
corpo me deu mais elasticidade, força nos músculos, ajudou
na dor no joelho que já sentia
há anos, além da coordenação
motora, postura e equilíbrio que

M.T.C

Pri Daroit renova com o Gerdau
Minas para a temporada 2022/23

A equipe Gerdau Minas garantiu a permanência da ponteira Pri
Daroit, com o apoio da Gerdau,
patrocinadora máster, da Melitta,
da Itambé e da Icone. Uma das
referências do time minastenista
nas últimas temporadas, a atleta de 1,83m também é um dos
destaques da seleção. O bom desempenho com a camisa do clube
fez com que a jogadora voltasse a
ser convocada e, atualmente, ela
representa o Brasil na disputa da
Liga das Nações.

A ponteira de 33 anos comenta
que a experiência com a equipe
brasileira será importante para a sequência da carreira. “Espero ajudar
ao máximo o Gerdau Minas nesta
temporada. Com a seleção estou
tendo a oportunidade de jogar contra as melhores do mundo, em um
nível altíssimo, então estou evoluindo a cada dia e, com certeza, isso vai
refletir no meu jogo. A torcida pode
esperar uma Pri muito motivada
e que quer conquistar ainda mais
títulos”, revela a gaúcha.

Esta é a terceira passagem
dela pelo Minas. A atleta defendeu o clube pela primeira vez
entre 2007 e 2010, depois jogou
a temporada 2017/2018, quando
conquistou o Sul-Americano de
Clubes, e retornou em definitivo
na temporada 2020/21. A ponteira foi peça fundamental para
o time minastenista na conquista de cinco títulos e, inclusive,
foi eleita a melhor ponteira da
Superliga 2020/2021 e do Sul-Americano 2022.

o seu consórcio multibrasileiro

também melhoraram depois que
passei a frequentar as aulas”.
Ela acrescenta que era preguiçosa e sedentária. “Você não
quer parar depois que começa a
se exercitar e sente as mudanças
em tudo. O pilates não é apenas
para quem deseja ficar com um
corpo bonito, ele também melhora a sua qualidade de vida”.

