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Mais de 60% aderiram
ao formato de trabalho

freelancer após a pandemia
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consumo nAcionAl menor Que 1%

Uma análise feita pelo IPC Maps mostra que o consumo das famílias deve movimentar cerca de R$ 5,6 trilhões ao longo deste ano no Brasil, o que representa um aumento 
real de 0,92% em relação a 2021, a uma taxa positiva de 0,42% do Produto Interno Bruto (PIB). Com uma pequena contenção, o Sudeste continua liderando o ranking das 
regiões, respondendo por 49% do consumo nacional. Para o representante da pesquisa, Marcos Pazzini, o baixo crescimento é uma consequência da pandemia. “A principal 
solução seria colocar dinheiro no bolso da população, o que depende de mais empregos. Além disso, os preços precisam estar mais controlados, sem o sobe e desce que 

temos verificado nos últimos meses”.
econoMia – Página 4
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Análise feita por diversos especialistas indicam, neste momento, 
quais são os nomes com reais potencialidades para puxarem votos como 
candidatos à Câmara Federal. A lista começa com Cleitinho Azevedo 
(PSC), passando por Reginaldo Lopes (PT), Aécio Neves (PSDB), Fernando 
Pimentel (PT), Ana Paula Junqueira (PP), Rodrigo de Castro (União Brasil), 
delegado Marcelo Freitas (União Brasil,) Rafael Simões (ex-prefeito de 
Pouso Alegre), Duda Salabert (PDT), Nikolas Ferreira (PL), Pedro Aihara 
(Patriota) e André Janones (Avante).

País ocupa 1º lugar no ranking
de diabetes na américa latina
Dados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes 

(IDF) revelam que a doença acomete mais de 537 milhões de 
adultos com idades entre 20 e 79 anos, representando 10,5% da 
população mundial nessa faixa etária. No Brasil, são 15,7 milhões 
com esta condição e a estimativa é que, até 2045, a patologia 
alcance 23,2 milhões de brasileiros. A clínica geral Vanessa 
Rodrigues diz que a diabetes é causada pela produção insufi-
ciente ou má absorção de insulina. “Manter hábitos saudáveis é 
importante. Sem dúvidas, a mudança do estilo de vida consiste 
na forma mais eficaz para se tratar e, principalmente, prevenir o 
mal. É necessário mudar a rotina e adotar a prática de exercícios 
físicos regularmente”.

Aborto no Brasil: assunto é cercado 
de ideologias e falta de informações

O debate sobre aborto é polêmica em todo o mundo e, no Brasil, 
veio à tona recentemente após o caso de gestação resultante de es-
tupro de uma menina de apenas 11 anos. Apesar da criminalização, 
dados mais recentes do Ministério da Saúde de 2018 apontam que 
1 milhão de abortos induzidos ocorrem todos os anos. E, de acordo 
com a Rede Médica pelo Direito de Decidir, a estimativa é que 500 
mil procedimentos clandestinos são realizados anualmente. Para o 
advogado Júlio César Lima, falta uma discussão ampla e desprovida 
de uma agenda política conservadora e de dogmas religiosos. “O 
aborto clandestino é questão de saúde pública, uma vez que coloca 
em risco a integridade física e psicológica das mulheres”.

Quase metade dos
brasileiros se sentem

sobrecarregados no trabalho
 
Uma pesquisa mostrou que 43% dos colabora-

dores estão com sobrecarga de trabalho. O levan-
tamento foi realizado por Paul Ferreira, professor 
de Estratégica e Liderança e vice-diretor do Núcleo 
de Estudos em Organizações e Pessoas (NEOP) na 
Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), em parceria 
com as empresas Talenses e Gympass. A pressão 
por metas e resultados impacta 31% desse grupo, 
enquanto que a ideia de precisar estar disponível o 
tempo todo afeta 30%. A advogada Cristiane Ono 
afirma que a obrigação de preservar um ambiente 
de trabalho saudável incumbe ao empregador, que 
deve manter a empresa organizada.

começa a luta pela eleição 
à câmara Federal para 2022

reginaldo lopes é filiado ao Pt mineiro
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contramão

E D I T O R I A L

Durante décadas, no passado, o Bra-
sil foi exemplo de desenvolvimen-
to e expectativa de futuro para 
o mundo. Foram anos de cresci-

mento acima de 5% ao ano, destacando-se 
na indústria, serviços e no agronegócio, 
gerando empregos e distribuição de renda. 
Éramos menos pobres, quase ricos, com 
poucos problemas sociais, credibilidade 
interna e externa. 

Mas, não há bem que sempre dure, nem 
mal que nunca acabe e passamos, então, a 
viver estes difíceis tempos atuais de insegu-
rança jurídica, política, econômica e social. 
Claro, fruto de decisões erradas ao longo 
dos últimos 50 anos. Passamos a perder 
oportunidades claras, de protagonismo no 
cenário mundial, por falta de planejamento 
e estratégias, um vício incorporado à nossa 
tradição. Um dos maiores pecados, por 
exemplo, foi a decisão para a logística de 
um país continental, necessitado de meios 
de transporte, optar pelas rodovias em de-
trimento às ferrovias. 

Hoje sabemos o custo desta decisão 
errada, cuja responsabilidade perdeu-se no 
tempo, elevando o custo Brasil com mais este 
ônus no seu já altíssimo custo trabalhista, 
impostos, taxas e burocracia. Dos transportes 
urbanos é desnecessário falar. Não apenas 
isto. 

Outro motivo que nos deixa fora dos 
melhores países para se viver são as ges-
tões desastradas, atrasadas, não só dos 
governos, mas também de nosso empre-
sariado capitalista, sem capital, que busca 
no estado, e consegue, o financiamento 
de suas aventuras. Pior, têm facilidades de 

acessar créditos a juros subsidiados e não 
honrar seus compromissos. Listar projetos 
que deram errado, com o dinheiro público, 
tomado por empresários nada responsáveis 
é chover no molhado. Bancos, indústrias, 
campeões nacionais, companhias aéreas, 
empresas de serviços públicos e um sem fim 
de lamentáveis casos de fracasso. 

Na verdade, há atrás de cada uma destas 
decisões um fator comum que as une – a má 
gestão. Tal como nossos governos, ví-
timas deste mal secular, estas 
empresas do fracasso, 
devedoras de ban-
cos e instituições 
públicas, receita e 
previdência, lesa-
ram e lesam 
o  pa ís  de 
forma cruel, 
d e i x a n d o 
seus sócios 
milionários 
fora do alcan-
ce da lei. Chegamos 
a este momento difícil de nossa 
história cercados por problemas 
iminentes, sem perspectivas de curto, 
médio ou longo prazos e o desalento maior 
da desesperança. 

Estamos, neste julho de 2022, às 
vésperas de eleições para a escolha dos 
dirigentes do país e estados. Não apenas do 
Executivo, mas também das Câmaras Altas, 
responsáveis pelas decisões estratégicas que 
podem, e devem mudar este quadro de ina-
nição jurídica, econômica e social. Nenhum 
projeto, a menos de 90 dias das eleições, 

foi apresentado à sociedade brasileira para 
análise e escolha. Os políticos, esquecidos de 
suas missões fundamentais, preocupam-se 
unicamente com negociações de bastidores 
que privilegiam a si próprios ou a seus parti-
dos, relegando os destinos do país e de seu 
povo a segundos ou terceiros planos. Conti-
nuamos na contramão das oportunidades, 
mesmo oferecidas pelo cenário econômico 
mundial, a dormir indolentemente no berço 
esplêndido de nossa pátria mãe gentil.

aborto no país: tema é rodeado
de ideologia e desinformação

As discussões sobre o direito 
das mulheres ao aborto 
voltaram à tona nos últi-

mos dias no Brasil. Isso aconteceu 
depois que um caso de gestação 

resultante de estupro de uma me-
nina de apenas 11 anos, em Santa 
Catarina, veio a público. A juíza 
à frente da ocorrência induziu a 
criança a continuar com a gravidez 
e a colocou em um abrigo. Somen-
te após repercussão nacional o 
procedimento foi realizado.

Os números sobre o assunto 
são defasados ou conflitantes, 
ainda mais que muitos episódios 
são subnotificados. No entanto, os 
dados mais recentes do Ministério 
da Saúde são de 2018 e apontavam 
que 1 milhão de abortos induzidos 
ocorrem todos os anos. 

De acordo com a Rede Médica 
pelo Direito de Decidir, a estimati-
va é que 500 mil procedimentos 
clandestinos são realizados anual-
mente. Sobre o tema, o edição do 
Brasil conversou com Júlio César 
Lima (foto), advogado, especia-
lista em violência contra a mulher.
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derrame de notas falsas 

O s golpistas não sossegam, mesmo com a lei sobre os 
crimes relacionados à falsificação de dinheiro. Segundo 
dados do Banco Central (BC), o avanço tecnológico 
acabou facilitando a adulteração das notas com va-
lores elevados, especialmente as de R$ 100 e R$ 50. 

Em todos os lugares do mundo, o combate a essa delinquência 
é um desafio, mas, o Brasil, precisa de uma atenção maior para 
evitar essa escalada. Em 2021, o BC retirou de circulação 270.917 
notas falsas, cujo montante beira R$ 25 milhões, sem nenhum 
valor, é importante deixar isso claro. No ano anterior, em 2020, a 
soma foi da ordem de 329.492. São Paulo ocupa o primeiro lugar 
neste ranking com 98.827 notas adulteradas. Em Minas Gerais, os 
bancos conseguiram reter 34.989, seguidos pelo Rio de Janeiro 
(26.269), Paraná (25.934) e Rio Grande do Sul (14.322).

O susto de quem recebe “gato por lebre” é muito grande. Em 
geral, os comerciantes e os operadores de caixa dos estabelecimen-
tos não são preparados para fazer uma avaliação mais assertiva. 
E a verdade é que a correria do dia a dia acaba dificultando ainda 
mais a possibilidade de identificar o que é falso ou verdadeiro. 

O BC sugere checar os elementos de segurança, 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.

Contudo, se constata no dia a dia uma ação considerada 
ineficiente da polícia brasileira. Sabidamente, existem grandes 
organizações alimentando esse mercado, apesar disso, corre 
solto pelas ruas das principais cidades os denominados “peixes 
pequenos”, tão perigosos como os grandes, e de menor potencial 
ofensivo e que, justamente, por isso nem são descobertos pelas 
forças de segurança. 

A polícia e a Justiça precisam se apoiar para evitar que os 
cidadãos de bem e os comerciantes fiquem à mercê da tocaia 
de gente inescrupulosa e usurpadora. Até porque, falsificação é 
crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena de 3 a 
12 anos de prisão. E, conforme salienta o BC, quem tenta colocar 
uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de 
sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, pode ser 
condenado de 6 meses a 2 anos de detenção.

como é o processo no caso de uma 
mulher desejar abortar alegando que 
sofreu crime sexual?

Desde já, vale esclarecer que a mulher 
não tem a obrigação de realizar denúncia ou 
fazer um boletim de ocorrência policial, justa-
mente para não acontecer a revitimização. A 
decisão de interromper a gravidez decorrente 
de estupro é da mulher, não sendo necessária 
a comprovação da violência para a realização 
do procedimento. 

Assim, ao buscar atendimento, deverá ser 
amparada por uma equipe multidisciplinar a 
fim de lhe dar toda a assistência. No entan-
to, para que se prossiga com a interrupção 
deverão ser observados os procedimentos de 
justificação e autorização da interrupção legal 
da gravidez no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em linhas gerais, tal procedimento consiste 
no termo de relato circunstanciado (descrição 
sobre os fatos realizado pela vítima); parecer 
técnico (um médico ginecologista atesta que o 
tempo de gestação é compatível com o relato 
da vítima); aprovação de método de interrup-
ção da gravidez pela equipe multidisciplinar; 
termo de responsabilidade (a vítima se respon-
sabiliza por informações inverídicas) e Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (a vítima 
é esclarecida sobre o processo e eventuais 
consequências). 

com qual idade a mulher pode decidir 
sozinha pela interrupção da gravidez?

Uma vez manifestada a vontade da vítima de 
violência sexual, independente da idade, deverá 
ser realizado o procedimento, embora na prática 
existam muitas resistências sobre tal possibilidade. 
No entanto, por óbvio, precisará ser acompanhada 
pelos pais, caso não tenha completado 18 anos. 

Ademais, vale lembrar que, nos casos de 
vítimas menores de idade, a violência é pre-
sumida, considerada estupro de vulnerável. O 
Código Penal Brasileiro não estabelece prazo 
nem qualquer outro requisito para a interrupção 
da gravidez nos casos previstos em lei. Qualquer 
outra interpretação é ilegal e contrária ao direito. 

em quais situações o aborto é permi-
tido no Brasil?

Quando há risco para a mãe, em casos de 
bebês anencéfalos e nos episódios de gravidez 
decorrente de estupro. Nas duas primeiras ocorrên-
cias, é necessário a realização de um laudo médico. 

Qual é a pena para mulheres que o 
fazem fora destes casos? 

O crime de aborto provocado pela gestante 
(artigo 124, 1ª parte do Código Penal Brasileiro) 
tem como pena de 3 a 6 anos de reclusão. 

o que falta para o aborto ser legali-
zado no país?

Falta uma discussão ampla e desprovida de 
uma agenda política conservadora e de dogmas 
religiosos. O debate deveria girar em torno dos 
Direitos Humanos das Mulheres, reconhecidos 
em Tratados Internacionais, e do seu valor para o 
ordenamento jurídico. Além do devido respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana e a auto-
nomia da vontade da mulher, também protegidos 
pela Carta Constitucional do Estado Brasileiro.

se a prática fosse legalizada, poderia 
reduzir as ocorrências de procedimen-
tos clandestinos?

Os países que já autorizaram a interrupção da 
gravidez reduziram significativamente o aborto clan-
destino e suas consequências, justamente porque o 
fizeram com o objetivo de permitir acesso integral ao 
procedimento para garantir os direitos à saúde da mu-
lher de forma ampla, inclusive com apoio psicológico.

na sua opinião, o assunto deveria ser 
tratado como direito humano e ques-
tão de saúde pública?

Sim, deveria. O aborto clandestino é questão 
de saúde pública, uma vez que coloca em risco a 
integridade física e psicológica das mulheres. Vale 

lembrar que os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos protegem os direitos sexuais e reproduti-
vos das mulheres, assim como à dignidade, à vida, 
à autonomia, à saúde, à educação, à integridade, 
não discriminação e uma vida livre de violência, 
todos também reconhecidos como fundamentais 
pela Constituição Federal. 

Para que a interrupção da gravidez seja permi-
tida no Brasil, é necessário levar em consideração 
o chamado Bloco de Constitucionalidade e um 
efetivo Controle de Convencionalidade dos Direitos 
Humanos, constantes nos artigos 4º, II e 5º, § 2º 
e §3º, todos da Constituição Federal.

a estimativa é que 500 mil procedimentos
clandestinos sejam realizados anualmente
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experimente a cachaça “PurAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Partidos apostam em nomes para
puxar votos visando a câmara Federal

À medida que o pleito eleitoral deste ano se 
aproxima, as discussões nos bastidores revelam 
detalhes do que pode ser o resultado da eleição. O 
debate é maior em relação à disputa pela Câmara 

Federal, talvez por conta do poder dos parlamentares que, 
mesmo no atual cenário nacional, têm conseguido destinar 
recursos preponderantes para os municípios. E isso ocorre 
independente das ações do governo mineiro, ou seja, direto 
da capital federal para suas bases eleitorais nas diversas 
regiões do estado.

Agora, os inúmeros partidos buscam lançar nomes que 
possam se transformar em “puxadores de votos”, pois isso 
faz toda a diferença na composição das bancadas no Con-
gresso Nacional.

nomes com chances

Nossa reportagem ouviu a opinião de experientes 
jornalistas da crônica política, além de pessoas ligadas às 
legendas partidárias, para uma avaliação de nomes com 
possibilidade de serem esses denominados “puxadores de 
votos”.

Entre todas as citações, alguns são mais comuns, como o 
ex-governador Aécio Neves (PSDB), André Janones (Avante), 

Patrus Ananias (PT), Fernando 
Pimentel (PT), Newton Cardo-
so Jr. (MDB), Gilberto Abramo 
(Republicanos), e os vereado-
res de BH, Duda Salabert (PDT) 
e Nikolas Ferreira (PL).

Relativamente ao co-
mentado deputado Cleitinho 
Azevedo (PSC), há uma ex-
pectativa enorme para saber 
qual será o seu destino neste 
pleito. Segundo se comenta, 
caso não seja indicado para 
disputar o Senado, sua candi-

datura a deputado federal pode redundar em uma espécie 
de explosão de votos.

Atualmente, um dos nomes propalados para disputar 
uma vaga no Congresso Nacional, representando o Triângulo 
Mineiro, é o de Ana Paula Junqueira. Filiada ao Partido 
Progressistas, ela foi secretária de Governo da Prefeitura de 
Uberlândia e realizou diversas ações para atender às deman-
das de classes menos abastadas. Esposa do prefeito Odelmo 
Leão (PP), Ana Paula, pelo que consta dos bastidores, teria 
predicados para conquistar a simpatia do eleitorado da 
cidade e da região.

nomes influentes

Mas a lista sugerida como de primeira linha nessa peleja 
à Câmara dos Deputados é extensa. Inclui também o dele-
gado Marcelo Freitas (União Brasil); Diego Andrade (PSD); 
o tenente do Corpo de Bombeiros Pedro Aihara (Patriota); 
Rodrigo de Castro (União Brasil); Domingos Sávio (PL); o 
ex-prefeito de Pouso Alegre Rafael Simões (União Brasil); Re-
ginaldo Lopes (PT) e Bispo Bruno (Patriota). O único nome do 
Partido Novo citado nas sondagens seria o de Tiago Mitraud 
que, segundo avaliações, tem um eleitorado consolidado.

Presidente da cdl e prefeito de BH
discutem investimentos para a capital

O presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo 
de Souza e Silva, esteve recentemente com o 
dirigente da capital, Fuad Noman (PSD), e com 
o recém-empossado secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Adriano Faria, e o chefe de 
gabinete do prefeito, Daniel Messias.

No encontro, Noman e Faria destacaram o 
interesse da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
em conhecer a InvestBH, agência de atração 
de investimentos lançada no fim de junho pela 
CDL/BH em parceria com o Governo Estadual, 
Codemge e TSX Invest.

“Há algum tempo a cidade carece de polí-
ticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
econômico. De forma autônoma, a CDL/BH e 
o setor produtivo vêm se movimentando para 
alavancar a competitividade da capital mineira 
no cenário nacional. Hoje, o prefeito e o se-
cretário se mostraram bastante interessados 
em unir forças para que a InvestBH traga bons 
resultados de investimentos para a cidade”, 
afirmou o presidente da CDL/BH.

Ainda segundo o presidente da CDL/BH, 
o apoio da PBH, juntamente com o Governo 
do Estado, será determinante para que inves-
tidores enxerguem o potencial econômico e 
produtivo de Belo Horizonte. “A InvestBH tem 
como propósito atrair a atenção dos investido-
res nacionais e internacionais para a cidade. Ter 
o apoio da prefeitura irá contribuir para que 
mais clientes sintam confiança e reconheçam a 
capacidade econômica e competitiva de nossa 
capital”, destacou.

“É muito importante para a PBH ter ao lado 
entidades dos mais diversos segmentos da 

nossa população. A CDL/BH representa o setor 
de comércio e serviços, responsável por 72% do 
Produto Interno Bruto (PIB) da cidade e gera-
dor de mais de um milhão de empregos. Vamos 
promover com a CDL/BH várias parcerias para 
enfrentarmos juntos os problemas da nossa 
capital”, declarou o prefeito, Fuad Noman.

sobre a investBH
A InvestBH é uma entidade do terceiro setor 

que, de forma autônoma, irá potencializar Belo 
Horizonte como um vetor de desenvolvimento 
para Minas Gerais. O objetivo é aprimorar a 
relação entre setores público e privado em 
busca de geração de negócios, oportunidades, 

emprego, renda e, principalmente, desenvol-
vimento econômico. A agência será destinada 
aos empresários dos setores de comércio e ser-
viços, turismo, eventos, tecnologia, economia 
digital e áreas ligadas à saúde.

A ação é uma parceria da CDL/BH com 
o Governo Estadual, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do Estado 
de Minas Gerais (Sede), Companhia de De-
senvolvimento de Minas Gerais (Codemge), 
Invest Minas (agência de promoção de inves-
timentos do estado) e TSX Invest, braço da TSX 
Group especializada em criação de agências 
que atuam na atração e na promoção de 
investimento privado para o desenvolvimento 
de regiões e cidades.
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marcelo de souza e silva, Fuad noman e daniel messias

Briga de gigantes
Pelo menos, até semana passada, a deputada estadual 

rosângela reis continuava lutando para manter a sua filiação ao Par-
tido Liberal, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar 
começou a vida como vereadora em Ipatinga, tornou-se presidente 
da Câmara da cidade e quando chegou a BH como deputada mu-
dou de ares, tanto assim, que no momento, seu dilema é saber se 
pode contar com o aval do presidente regional de seu partido, José 
Santana, que já teria avisado que não vai ceder legenda para sua 
candidatura à reeleição.

cena única: por conta disso, é bom não convidarem para a 
mesma mesa o zé santana e a ilustre política do Vale do Aço. Pode 
sair fumaça, dizem nos corredores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).

leilão na política
Uma leitora da coluna disse: “O projeto político do senador 

carlos Viana (PL), no momento, funciona como uma espécie de lei-
lão, uma hora vai para um lado, no dia seguinte tem outra proposta. 
E entra semana e sai semana, sem uma conclusão sobre o seu futuro 
nas eleições deste ano”. Cruz Credo, gente!

Saraiva se deu bem
Derrotado na última eleição para deputado federal, o ex-ministro 

saraiva Felipe, agora filiado ao PSB, deixou de ser candidato ao gover-
no de Minas semana passada, para que seu partido pudesse apoiar o 
nome de alexandre Kalil (PSD). Quando se lançou candidato, o político 
já sabia de sua fraca possibilidade de tornar-se um nome imponente 
neste jogo. Mas, agora, tem a promessa de ser secretário de Estado, 
caso sua coligação vença a peleja deste ano. Tadinho dele, gente!

secretário e empresário 
Tido como habilidoso secretário de Governo, igor eto (Novo), 

segundo seus adversários, aproveitou alguns momentos de folga 
para montar um estabelecimento comercial na luxuosa região do 
Belvedere em BH. A conferir...    

aro x cunha
Jornalistas da crônica política mineira foram informados sobre 

a existência de um vídeo do atual poderoso deputado estadual 
Marcelo aro (PP), badalando seu então ídolo político, ex-presidente 
da Câmara Federal, eduardo cunha (PTB), cassado por motivo de 
corrupção. Coisas da política mineira e nacional. 

opções do vice-governador 
Se der tudo errado e não emplacar a recandidatura como 

vice-governador, Paulo Brant (PSDB) vai cuidar de assuntos privados, 
inclusive incrementar o seu lado cultural, dedicando-se a escrever 
livros e tudo mais. Isso foi ouvido, semana passada, durante almoço 
de um grupo de desembargadores no restaurante do Minas Tênis. 

comunicação de zema
No escritório do candidato a reeleição, romeu zema (Novo), 

localizado no Edifício 5ª Avenida, na Savassi, já começa a movi-
mentação, inclusive pelo fato de ele estar convidando jornalistas e 
marqueteiros que participaram de sua campanha passada para esta 
nova empreitada. A conferir...

novo endereço 
Em breve, a sede da Associação Comercial e Empresarial de 

Minas (ACMinas) vai deixar, depois de 50 anos, o seu endereço na 
Avenida Afonso Pena, transferindo-se para a região da Savassi. Mas 
o impoluto presidente da entidade, José de anchieta, vai precisar 
turbinar a associação com novos projetos, visto que suas ações para 
atender os associados têm sido tímidas, frente às coirmãs, como 
Fecomércio MG, CDL/BH, dentre outras entidades. 

educação fora do mapa 
Um levantamento feito por comunicadores de São Paulo consta-

ta: por enquanto, nenhum dos candidatos competitivos à presidência 
da República, ciro gomes (PDT), Simone tebet (MDB), lula (PT) e 
Bolsonaro (PL) apresentaram projetos específicos para priorizar a 
educação em seus futuros governos. Conclusão: “preferem apostar 
em temas que rendem voto de imediato”, dizem os jornalistas pau-
listanos. Cruz credo, gente!
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discutindo o futuro de Belo Horizonte

nat Macedo

Pesquisa mostra consumo nacional
menor que o esperado para 2022

Participei no finalzinho de junho de um 
evento superimportante para nossa Cidade: 
Workshop Codese-BH. O Conselho de Desen-
volvimento Econômico, Sustentável e Estra-
tégico (Codese) de Belo Horizonte oficializou 
sua constituição formal como associação sem 
fins lucrativos. Com cinco grupos de trabalhos 
já ativos e mais de 60 entidades imbuídas a 
atuar de forma colaborativa com o futuro da 
capital mineira, o grupo entrega, nos próxi-
mos meses, um plano com ações estruturan-
tes, cujo objetivo é colaborar para decisões 
estratégicas referentes ao desenvolvimento 
da principal cidade de Minas Gerais.

Os membros do Codese-BH se reuniram 
nesse seminário, que visa a conhecer as 
fortalezas e projetos já existentes na cidade, 
dentro dos vetores de atuação de cada gru-
po de trabalho, que são:  desenvolvimento 
econômico, planejamento urbano, desen-
volvimento social, educação e inovação e 
tecnologia. “Formados por lideranças locais 
de diversos segmentos, o objetivo dos gru-
pos é contribuir com o crescimento de Belo 
Horizonte. Esses grupos já vêm trabalhando 
há meses e entram agora na fase final de 
construção e balizamento de ações em prol 
do futuro da cidade”, nos informa o diretor-
-executivo do Codese-BH, Elvis Gaia.

A próxima etapa será a entrega do plano 
com os indicadores que serão trabalhados em 

câmaras temáticas para o desenvolvimento. 
Elas assumirão o lugar dos atuais grupos de 
trabalho e vão discutir os planos executivos 
de cada vetor. “Teremos o diagnóstico. Preci-
saremos então, partir para o planejamento. 
Oferecer soluções a partir dos indicadores e 
problemas levantados. A intenção do Codese 
é ser propositivo”, reforça Gaia.

Para isso, o diálogo com o poder público 
é fundamental. Diferentes órgãos do Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário têm sido atuantes 
neste momento. 

O vice-presidente da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e um 
dos articuladores do Codese-BH, Teodomiro 
Diniz, falou sobre a importância do trabalho 
que vem sendo feito. E lembra a importância 
de se conhecer o passado para construir o fu-
turo: “Seguramente temos ótimos projetos já 
desenvolvidos e realizados em Belo Horizonte. 
Queremos conhecê-los para saber onde e 
como atuar. Quando falamos de futuro, pode 
parecer longe, mas não é. Precisamos atuar 
de imediato. Unir as pontas para o desenvolvi-
mento e construir uma cidade melhor”. 

Para o reitor da Universidade Fumec, 
Fernando de Melo Nogueira, a realização 
dos debates em uma instituição de ensino 
superior reforça o caráter do evento. Ele se 
refere ao sentido de debater e pensar a cidade 
de forma conjunta e continuamente: “Isso 

traduz a relevância do Codese, que busca ser 
instrumento de governança colaborativa e 
reunir entidades em prol do desenvolvimento 
da capital mineira. Um projeto que não tem 
medo de ser ousado no aspecto de pensar, pla-
nejar e construir a Belo Horizonte do futuro”.

Para Nogueira, os debates do seminário 
são um passo significativo e importante 
desta construção. “É preciso avançarmos com 
convicção e competência para fazer de Belo 
Horizonte uma excelente cidade para se viver. 
Cidadãos e instituições aspiram novos papéis 
neste cenário, porque sabem que governos 
já não dão mais conta de todos os desafios 
impostos. Daí a importância da consciência, 
da mobilização e do comprometimento. 
Plantamos hoje uma semente“.

O benchmarking vem de Maringá. O 
exemplo de desenvolvimento de Maringá. 
O ex-presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Maringá (PR) e um dos idea-
lizadores do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico da cidade, Jefferson Nogaroli, 
apresentou o exemplo da cidade paranaense. 
O município é precursor do primeiro conselho 
dessa natureza, criado em 1996. Após mais 
de 25 anos, a organização é a principal 
parceira da cidade em ações voltadas ao 
desenvolvimento municipal. Como resultado, 
segue sendo destaque em rankings nacionais 
de qualidade de vida.

De acordo com análise, crescimento deve ser de 0,92%

Muitos são os fatores que têm levado a população a gastar menos

A quém das expectativas, o con-
sumo das famílias deve movi-
mentar cerca de R$ 5,6 trilhões 
ao longo deste ano no Brasil, 
o que representa um aumento 

real de 0,92% em relação a 2021, a uma 
taxa positiva de 0,42% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Diante disso, o levantamento 
mostra como o perfil empresarial brasileiro 
foi afetado com o fechamento de mais de 1,1 
milhão de empresas de 2021 para cá. 

Com uma pequena contenção, o Sudeste 
continua liderando o ranking das regiões, 
respondendo por 49% do consumo nacional. 
Enquanto isso, o Nordeste volta a ocupar o 
segundo lugar, ampliando sua representa-
tividade para 18,2%. Já, o Sul que, havia 
crescido na pandemia, regrediu para 17,9%. 
Assim como no ano passado, o quarto lugar 
segue ocupado pelo Centro-Oeste, reduzindo 
sua fatia para 8,5% e, por último, vem o 
Norte, que ampliou sua atuação para 6%.

Marcos Pazzini, responsável pelo IPC 
Maps, explica que o desempenho do po-
tencial de consumo em 2022 trazia uma 
expectativa de, ao menos, recuperar as 
perdas sofridas há 2 anos. “Em 2020, o Bra-
sil perdeu 6,5% em valores de potencial de 
consumo; em 2021 cresceu 4,5% e, em 2022, 
esperava-se ao menos a recuperação dos 2% 
perdidos. Porém, como é ano eleitoral, Copa 
do Mundo e, ainda, tem o confronto entre 
Rússia e Ucrânia, este ano nos trouxe uma 
inflação global. Sendo assim, a expectativa 
de crescimento do consumo é de 0,92%, 
o que fará que os brasileiros tenham um 
montante de R$ 5,64 trilhões”.

Ele acrescenta que o principal fator para 
esses números é o desemprego e a conse-
quente perda de renda. “O governo federal 
tem adotado algumas ações para fazer com 
que a população de classes sociais mais bai-
xas tenha acesso à renda por meio dos seus 

programas sociais, mas isso atinge apenas 
uma parte dos cidadãos. Faltam ações para 
melhorar as ofertas de empregos e de renda 
para o restante, bem como para alavancar o 
crescimento da economia e fazer com que o 
país consiga crescer em percentuais maiores”.

Segundo ele, esse cenário trará consequ-
ências. “O principal deles é a retração econô-
mica, pois quanto menor o valor destinado 
ao consumo, maior é o peso das despesas 
básicas, como habitação, alimentação, 
remédios, transportes, etc. O baixo orça-
mento da população com as necessidades 
básicas compromete o gasto com itens de 
outras categorias, o que afeta diretamente o 
comércio. Entre 2021 e 2022 foram fechadas 
573.624 empresas deste setor”.

A economista Gabriele Couto aponta que 
isso também pode gerar uma estagflação. 
“Pode ser que o PIB não cresça e, acompa-
nhado de uma inflação alta, acabe gerando 
o fenômeno. Sem contar que esse baixo 
consumo gera um ciclo. Se o empresário 
entender que as pessoas não estão consu-
mindo, ele segura a produção, o que resulta 

em queda de investimentos e poucas con-
tratações, podendo provocar desempregos 
e outros impactos negativos”. 

Por isso, segundo ela, é importante 
voltar o olhar para a produtividade. “Para 
melhorar esse panorama e incentivar o 
consumo é preciso desburocratizar. Ou seja, 
facilitar os impostos, leis de contratação 
e de abertura de empresas, etc. Quando 
você desburocratiza o mercado, aumenta 
o número de organizações, concorrência, 
produtividade e contratações”.

Pazzini aponta outra solução: colocar 
mais dinheiro no bolso da população. “Veja, 
por exemplo, quando um item tem seu preço 
reduzido - como é o caso de alguns produtos 
alimentícios que tiveram altas expressivas 
nos últimos meses e, agora, começam 
a baixar o preço -, o consumidor acaba 
consumindo-os quase que imediatamente. 
Portanto, a população tem de ter mais 
capital e isso depende de mais empregos. 
Além disso, os valores precisam estar mais 
controlados, sem o sobe e desce que temos 
verificado”.
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lucro da Petrobras 
Em Brasília, terra da fofoca, comenta-se sobre todos os assun-

tos. Semana passada, um grupo de parlamentares, em almoço no 
restaurante da Câmara Federal, diziam: “Está havendo todo um 
malabarismo do governo para financiar o custo dos combustíveis, 
mas em relação ao pagamento dos vultosos dividendos dos acionistas 
da Petrobras, isso ninguém fala”. 

leite x gasolina
Outra de Brasília: já tem gente apostando que muitos empresá-

rios envolvidos na cadeia produtiva e de distribuição do petróleo no 
Brasil podem mudar de ramo, migrando para o setor agrícola. O mo-
tivo? Um litro de leite já vale bem mais do que um litro de gasolina. 

eleições de 2022
“Quem acha que não deve concordar com o resultado das urnas, 

entendo que não deveria participar do pleito deste ano, pois trata-se 
de um processo desenvolvido e acompanhado por instituições bra-
sileiras sérias. Assim, falar que não quer se submeter ao crivo das 
urnas é covardia, é desrespeito à lei e à vontade popular”. Palavras 
de dimas ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, 
em entrevista à TV Cultura.

Saúde da população 
Está no manual de médicos especialistas de quase todas as regi-

ões do Brasil: o Ministério da Saúde deve se preparar, pois a tendência 
é que, a partir de agora, novas ondas de infecções como a COVID-19 
possam ocorrer sazonalmente. Ave Maria, pessoal.

indústria em desvantagem 
Empresários de São Paulo consideram que, nos últimos anos, 

aconteceram investimentos pesados visando turbinar o agronegócio 
brasileiro, deixando o parque industrial do país em segundo plano. 
“Agora, está na hora de haver um equilíbrio entre as partes para o 
bem do brasileiro, pois o setor gera muito mais emprego do que a 
atividade agrícola”. Será, gente?   

defendendo a democracia 
De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 

alexandre de Moraes, a aplicação da lei é o remédio para acabar 
com as milícias digitais e defender a democracia e a liberdade de 
imprensa.

Prestígio do mdB
Na opinião do jornalista e presidente da Academia Brasileira de 

Letras, Merval  Pereira, no próximo ano, o MDB, por meio de seus 
deputados e senadores, será  fundamental  para o apoio ao futuro 
governo, quer de esquerda ou de direita, até mesmo para servir 
de anteparo à pressão, atualmente exercida pelos deputados do 
denominado “centrão”.

dívida impagável
Até mesmo os especialistas do mercado financeiro se assustaram 

com os dados recentes divulgados pelo Ministério da Economia que 
expõe o real montante da dívida pública brasileira: R$ 5,7 trilhões. 
Nossa!  

Brasileiros com medo
Atualmente e, de acordo com estudos feitos por diversas institui-

ções defensoras da paz, grande parte da população já sente medo 
por conta da quantidade de armas nas mãos dos bandidos. Isso, pela 
atual legislação do país, só vai aumentar.
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daniel amaro

Mais de 60% dos brasileiros aderiram ao
trabalho freelancer há menos de um ano

Durante a crise sanitária de 
COVID-19, o número de desocu-
pados atingiu seu ápice e foram 
registradas mais de 15 milhões 
de pessoas nesta condição. E, 
em meio a grandes dificuldades 
de conseguir um emprego fixo, a 
saída que muitos encontraram foi 
trabalhar de forma independente 
no mercado informal. Prova disso 
é que o número de profissionais 
freelancers vem crescendo, confor-
me levantamento feito no final de 
2021 pela Closeer, plataforma que 
oferece vagas para autônomos. Os 
dados mostram que 64,58% dos 
entrevistados aderiram ao modelo 
há menos de um ano.

A coach de carreira Beatriz 
Carneiro salienta que o desempre-
go atinge, atualmente, mais de 12 
milhões de pessoas. “Essa é uma 
das principais razões pelo cresci-
mento do setor freelancer. Muitos 
não conseguem se recolocar no 
mercado formal e vão trabalhar 
por conta própria na tentativa de 
obter alguma renda. Entre outras 
razões estão os benefícios da mo-
dalidade, como a flexibilização de 
horário, não ter um chefe e poder 
trabalhar de casa fazendo o que 
se ama”.

Segundo ela, a atuação de um 
freela não precisa ser apenas de 
abrangência local. “Hoje, com a 
internet e dependendo do ramo 
de serviço escolhido, há a possibi-
lidade de trabalhar para clientes 
de qualquer lugar do mundo. No 
entanto, existem alguns contras 

que devem ser avaliados antes 
de decidir entrar nesse ramo. Por 
exemplo, a remuneração não é 
fixa. Em alguns meses se fatura 
muito e em outros há pouca 
demanda. Também não tem con-
tribuição ao INSS, 13º salário, sem 
falar no isolamento, já que muitos 
trabalham home office”, diz.

A pesquisa da Closeer revelou 
ainda que, para metade dos 
entrevistados, os trabalhos como 
freelas são a única fonte de renda. 
Com relação às vantagens da mo-
dalidade, 54% apontaram a possi-
bilidade de aumentar os ganhos, 
26,75% destacaram a chance de 
fazer o próprio horário, enquanto 
13,31% citaram a versatilidade de 
funções. A flexibilidade de locais 
é um ponto crucial para 4,17% e 
a escolha de tarefas é importante 
para 1,61%.

Entre os entrevistados, 70,27% 
são do sexo feminino, enquanto 
28,51% são homens. Outros 1,22% 
se consideram não-binários. Ainda 
de acordo com o levantamento, a 
maioria dos freelas tem entre 18 e 
30 anos (36,76%). Outros 33,91% 
estão na faixa entre 31 e 40 anos 
e 21,46% têm de 41 a 50 anos.

trabalho independente

A designer gráfica Luíza Cam-
pos, 30, atua como freela há 
quase 2 anos, prestando serviços 
de criação de artes, logomarcas e 
layout para sites. “Fui dispensada 
no auge da pandemia pela em-
presa onde eu estava empregada. 
Cheguei a enviar meu currículo 
para diversas outras organizações 
e nunca era chamada. Para não 
ficar parada, decidi começar a 
trabalhar por conta própria em um 
pequeno escritório improvisado 
no meu quarto”, conta.

No início, o mais difícil foi 
conseguir clientes. “Alguns já 
conheciam meu trabalho e me 
davam preferência. Precisei in-
vestir mais em divulgação nas 
redes sociais, sites especializados 
e contar também com a ajuda dos 
amigos e parentes. Eu também 

tinha dificuldade em dar preço ao 
meu serviço e fazer um orçamento 
corretamente. Com o tempo, fui 
aprendendo e consigo faturar uma 
média de R$ 3.500 mensais, valor 
superior ao que eu ganhava de 
carteira assinada”.

Ela diz que por ser freela pre-
cisa administrar bem as contas e 
pensar no futuro. “Nós não temos 
uma estabilidade financeira. Tem 
mês que recebo um bom dinheiro, 
mas no seguinte tem menos traba-
lho, consequentemente redução 
nos ganhos. Sempre guardo uma 
quantia de emergência e faço o 
pagamento do INSS por conta 
própria, pensando em minha 
aposentadoria. O valor que sobra 
utilizo para meu lazer”, conclui.

Vantagens da formalização

Na avaliação do economista 
Ricardo Fonseca, o trabalho como 
freela garante alguma renda 
em momentos de desemprego 

elevado. “Em compensação, a 
modalidade não tem benefícios 
e garantias. A formalização como 
microempreendedor individual, 
conhecido como MEI, é uma op-
ção viável para os profissionais 
autônomos. Tudo é feito de forma 
on-line e o CNPJ é emitido na 
mesma hora”.

Ele explica que qualquer pes-
soa pode se formalizar, desde 
que a renda bruta anual não 
ultrapasse R$ 81 mil, uma média 
de R$ 6.750 mensais. “Caso isso 
aconteça, será preciso mudar para 
outro modelo empresarial. O valor 
que a pessoa deve pagar para ter 
acesso aos benefícios varia entre 
R$ 61,60 e R$ 66,60, dependendo 
da atividade da empresa. Dentre 
as vantagens da formalização 
estão a abertura de conta jurí-
dica, facilidade de obter crédito, 
emissão de nota fiscal, direito à 
aposentadoria, auxílio-doença, 
salário-maternidade”, conclui.

o que é freelancer?

O termo em inglês é utilizado para deno-
minar o profissional autônomo que trabalha 
com diferentes empresas e capta seus clientes 
de forma independente. Ele atua sem vínculo 
empregatício formal no regime da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT)

Maioria dos profissionais autônomos tem entre 18 e 30 anos

“Muitos não
conseguem se
recolocar no

mercado formal
e vão trabalhar

por conta própria
na tentativa

de obter
alguma renda”
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Ponto cultural cdl mantém viva
a memória do comércio da capital
Além de resgatar fatos e curiosidades do setor, o espaço também revive a trajetória da cidade

A história de Belo Horizonte 
está entrelaçada ao comércio. 
Foi em torno de lojas, feiras e 
mercados que a capital mineira 
nasceu, cresceu e se desenvol-
veu. É praticamente impossível 
citar fatos importantes da cidade 
sem ter como pano de fundo ou 
até mesmo protagonista o setor 
varejista.

Empenhada em manter viva 
essa história, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) inaugurou, em 2019, o 
Ponto Cultural CDL, um lugar que 
mostra a conexão do comércio 
com a cidade. Em março deste 
ano, o equipamento passou a in-
tegrar o Circuito Cultural Liberdade 
e se transformou no mais novo 
ponto turístico da capital mineira.

O presidente da CDL/BH, Mar-
celo de Souza e Silva, explica que 
no Ponto Cultural é possível relem-
brar e conhecer fatos marcantes 
que fizeram a capital mineira 
ganhar o título de metrópole ao 
longo dos anos.

“O comércio de Belo Hori-
zonte começou de forma tímida, 
impulsionado pelos caixeiros 
viajantes que faziam parada em 
Venda Nova, pelos imigrantes 
que praticavam atividade agrícola 
no Barreiro e pelos comerciantes 

que abriram as primeiras lojas na 
região central. Com o passar das 
décadas, o setor se consolidou 
como o pulmão da nossa econo-
mia. Hoje, é responsável por 72% 
da cidade e emprega mais de um 
milhão de trabalhadores”, afirma.

Viagem no tempo

Ao chegar ao Ponto Cultural 
CDL, o visitante percorre a “Galeria 
Rampa”, um espaço destinado à 
intervenção de artistas regionais, 
com ocupação dinâmica e temáti-
cas ligadas direta ou indiretamen-
te ao universo do comércio.

Após a rampa, o visitante é 
recepcionado pelo “Infovídeo”, 
que utiliza um mapa gráfico de 
Belo Horizonte como fio condutor 
para mostrar a força e a impor-
tância dos comerciantes para o 
desenvolvimento da capital. O 
vídeo combina informações prá-
ticas, históricas e simbólicas ao 
ritmo de uma trilha sonora ágil e 
contemporânea.

Em seguida, a “Linha do Tem-
po”, que é dividida em três eixos 
(Brasil/Mundo, Comércio e Belo 
Horizonte), destaca fatos históri-
cos relevantes entre as décadas de 
1890 e 2010 e apresenta informa-
ções, tais como: população, PIB, 

greves, revoltas, planos econômi-
cos e mudanças de moeda. São 
distribuídos, ao longo deste mó-
dulo, três monitores que apontam 
relatos sobre as consequências 
da Segunda Guerra Mundial para 
o comércio de Belo Horizonte, 
os primeiros anos da CDL/BH e 
o Monitor de Continuidade, que 
possibilita a atualização dos fatos 
no decorrer do tempo. Sobre a 
bancada são expostas moedas e 
diversas máquinas calculadoras 
adotadas ao longo das décadas.

Os “Vídeos Poéticos”, acima 
da linha do tempo, relacionam 
o ritmo da cidade ao comércio, 
as visualidades arquitetônicas 
do passado e do presente e a 
pujança do comércio nas regiões 
descentralizadas.

Ao centro do espaço expositivo 
está a “Mesa CDL” dedicada à 
exposição de conteúdo histórico, 
produções gráficas e principais 
ações e projetos da CDL/BH. Já o 
módulo “Comércio e a Cidade” fala 
sobre as relações construídas entre 
o comércio e a sociedade de Belo 
Horizonte, exibindo em 12 caixas 
cenográficas uma interpretação ar-
tística da relação entre as pessoas e 
os lugares, o homem e os objetos.

Ao fim da visitação, o convida-
do é surpreendido pelo “Monitor 
Inovação” que traz, com olhar 
conceitual, clippings, notícias e 
aspectos inovadores aplicados ao 
varejo, construindo uma transição 
entre o Ponto Cultural CDL e o 
Varejo Inteligente, um espaço de 
coworking onde estão abrigadas 

as startups voltadas ao varejo e 
também o espaço de convivência 
do associado da entidade.

Peculiaridades de 
cada região

As regiões da cidade são carac-
terizadas por abrigarem segmentos 
comerciais distintos. O Barro Preto 
é o polo da moda, a Avenida Silvia-
no Brandão abriga as lojas especia-
lizadas em móveis, o Barreiro é co-
nhecido pelas indústrias. Já Santa 
Teresa, é um reduto de bares. Toda 
essa divisão é mostrada pelo Ponto 
em detalhes, fotos, representações 
de espaço e curiosidades.

O Ponto Cultural possui ainda 
um rico acervo de fotos, mapas 
e equipamentos que mostram o 
desenvolvimento econômico, geo-
gráfico e social de Belo Horizonte. 
Tradicionais empresas doaram 
equipamentos originais, como a 
máquina registradora da Casa Sal-
les, da década de 1920. Também 
é possível conhecer a temida má-
quina de remarcação dos preços, 
tão utilizada no governo Sarney e 
que, a cada hora, modificava os 
valores em função da inflação des-
controlada. Há também cédulas 
de dinheiro originais de diversas 
épocas, além de máquinas de 

cheques, notas fiscais do início 
do século XX, dentre outros tantos 
objetos curiosos e interessantes.

comércio moderno 
e eterno

As peculiaridades do comércio 
da capital, que mescla tradição e 
inovação, foram um dos destaques 
da Mostra Modernos Eternos 2022, 
realizada entre os dias 21 de junho e 
7 de julho no prédio do P7 Criativo, 
na Praça Sete. O Ponto Cultural le-
vou a linha do tempo que destaca os 
principais acontecimentos do setor e 
da cidade e também promoveu ro-
das de conversas com historiadores, 
comerciantes e o presidente da CDL/
BH sobre a evolução e os bastidores 
do setor na capital.

como visitar

O Ponto Cultural fica na sede 
da CDL/BH (Avenida João Pinhei-
ro, 495 - Boa Viagem) e a entrada 
é gratuita. As visitas livres podem 
ser realizadas de terça a sexta-
-feira, das 10 às 16 horas. Já as 
visitas mediadas são realizadas 
de terça a sábado, das 10h30 às 
14 horas. O agendamento deve ser 
feito pelo e-mail: pontocultural@
cdlbh.com.br
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Fecomércio mG, sesc e senac assinam
parceria inédita com a uFmG

A solenidade para firmar a parceria entre as instituições aconteceu no dia 6 de julho, na sede da federação

A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do de Minas Gerais (Fecomércio 
MG), Sesc, Senac e a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) 
assinaram no dia 6 de julho, 
um Protocolo de Intenções para 
oficializar uma parceria inédita 
entre as instituições. A solenida-
de, que aconteceu na sede da 
Federação, contou com a presença 
do presidente da Fecomércio MG, 
Lázaro Luiz Gonzaga, e da reitora 
da UFMG,  Profa. Sandra Regina 
Goulart Almeida.

Durante a cerimônia, o presi-
dente da Federação destacou que 
o objetivo da parceria é contribuir 
com projetos relevantes desenvol-
vidos na Universidade. “Por ser 
uma das instituições de ensino 
mais renomadas do país, a UFMG 
exerce um papel importante na 
definição dos rumos da economia 
por meio de pesquisas, projetos de 
extensão e formação de profissio-
nais. Fatores que têm potencial 
para impactar fortemente o co-
mércio varejista no longo prazo”, 
enfatiza Lázaro Luiz Gonzaga. 

Além disso, a iniciativa busca 
incentivar e regulamentar a 
participação das instituições, 
e seus Sindicatos Empresariais 
representados, com doações de 
valores em espécie, de bens ou 
de serviços, destinados ao finan-
ciamento de pesquisas realizadas 
pela UFMG. “À medida que forem 
identificados programas e proje-
tos beneficiados, serão definidos 
plano de trabalho e/ou projeto 
básico, contendo o detalhamento 
das ações, as metas, etapas ou 
fases de execução e ainda, se for 
o caso, a previsão de transferên-
cias de recursos financeiros e as 

respectivas dotações orçamen-
tárias”, explica o presidente da 
Fecomércio MG.

Para a reitora da UFMG,  Profa. 
Sandra Regina Goulart Almeida, 
essa é uma parceria que fortalece 
ainda mais o relacionamento da 
Universidade com a comunidade, 
por meio de entidades do setor 
produtivo, como a Fecomércio MG, 
o Sesc e o Senac. “Para atender as 
demandas do nosso estado e con-
tribuir com inovações tecnológicas 
e desenvolvimento, iniciamos 
a tríplice hélice, que são essas 
colaborações entre universidade 
pública, empresa e governo. Com 

isso, podemos cumprir ainda mais 
a nossa missão, que é atuar junto 
a sociedade com ações de ensino, 
pesquisa e extensão”, ressalta. 

O evento ainda contou com a 
presença do diretor regional do 
Senac, Antônio Gonzaga da Silva 
Filho, do diretor regional do Sesc, 
Luciano de Assis Fagundes, e do 
diretor do Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG, Ricardo 
Gonçalves. “Essa parceria é uma 
questão social muito importante 
para nós. Os primórdios da gas-
tronomia, por exemplo, é um 
projeto do Senac que visa resgatar 
os valores de uma comunidade 

e ainda valoriza esse setor, que 
movimenta a economia mineira. 
Unir essa iniciativa ao curso de 
turismo da UFMG, por exemplo, 
só traz vantagens para a socie-
dade”, pontua o diretor regional 
do Senac, Antônio Gonzaga da 
Silva Filho.

“Uma outra vertente que 
pode ser explorada nessa união 
das instituições é a oferta de 
estágios para quem necessita de 
uma primeira experiência na área 
profissional, por exemplo. Como o 
Sistema Comércio atende o setor 
produtivo no cenário mineiro, 
não irão faltar oportunidades de 

aprendizado”, destaca o diretor 
regional do Sesc, Luciano de Assis 
Fagundes.

Na ocasião, os participantes 
ainda falaram sobre os espaços 
esportivos que podem ser apro-
veitados pelas pessoas, e sobre 
como a Universidade pode con-
tribuir na questão de saúde, com 
informações sobre vacinas e sobre 
a pandemia. “Minas Gerais produz 
diversos produtos que precisam 
ser mais valorizados para serem 
conhecidas e reconhecidas”, fina-
liza o diretor do Instituto de Ciên-
cias Biológicas da UFMG, Ricardo 
Gonçalves.

“Por ser uma
das instituições
de ensino mais
renomadas do
país, a uFmG
exerce um papel
importante na
definição dos
rumos da
economia”
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A todos, os nossos parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

sensAtez - O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), 
demonstrou ter muito equilíbrio no momento em que todos os 
segmentos da sociedade se esforçam para diminuir o preço dos 
combustíveis no país. Em Minas Gerais, a alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) passou de 31% para 
18%, o que possibilitou uma redução de R$ 1 por litro de gasolina. 
A energia elétrica e o gás de cozinha também estão com valores 
menores. Os prefeitos estão tentando encontrar uma solução para 
repor as perdas da arrecadação do ICMS. Aqui na capital mineira, 
o chefe do Executivo já informou que vai baixar um decreto de 
contenção.

Vai não Vai - Assim está a campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 
Minas, diante das conversas mantidas com o governador Romeu 
Zema. O chefe do Executivo mineiro quer fazer uma coligação 
formal com o presidente, mas o seu partido, o Novo, também está 
comprometido com outra candidatura a presidente. No entanto, 
de uma coisa Zema está certo: Dará total apoio a Bolsonaro no 
segundo turno.

Profissionais de prestígio

Os cerimonia-
listas Ronan 
Ramos e Car-

los Fernandes, dois 
grandes nomes que 
atuam neste segmen-
to especializado e 
levam a sério o traba-
lho, tendo prestígio 
em Minas e, prati-
camente, em todo o 
Brasil.
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No dia 1º de julho, o deputado João Vítor Xavier (Cidadania) reuniu 
alguns amigos no Espaço Meet, na Avenida Raja Gabaglia, para 
comemorar o seu aniversário. Por lá, passaram figuras conhe-

cidas da sociedade mineira, como Emanuel Carneiro e sua esposa Ilma 
Araújo, Ademir Lucas, o procurador-geral de Justiça Jarbas Soares, o 
empresário Rubens Menin e seu filho Rafael, o jornalista Eduardo Costa, 
o governador Romeu Zema (Novo) e o senador Alexandre Silveira (PSD).

Governador romeu zema, João vítor Xavier e eduardo costa

Alexandre silveira, vereador Geada de Brumadinho e João vítor Xavier

rubens menin, João vítor Xavier e o procurador-geral de Justiça Jarbas soares
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domingo, 10 de julho

Ex-ministro Alysson Paulinelli
Elizabeth Cascão França
Dr. Leandro Faria - Brumadinho

segunda-feira, 11

Jornalista Jurandir Perciquini
Jander Filaretti - Contagem 
Pedro Emanuel Carneiro 

terça-feira, 12

Inspetor Otacílio Roberto Filho
Jornalista Lindolfo Paolielo
Jornalista Luiz Gonzaga de Castro e Silva
Ex-deputado Petrônio Mathias
Pastor e ex-deputado Wanderley Miranda
Ex-deputado Sebastião Costa

Quarta-feira, 13

Claudio Carneiro
Maria Regina Oliveira

Quinta-feira, 14

Marco Aurélio Magal
Jornalista Lauro Diniz

sexta-feira, 15

Jornalista Bob Faria 
Diana Brant, esposa de Roberto Brant
Samuel Rosa - Skank

sábado, 16

Dia de Minas
Jorge Trindade

Ensino bilíngue
Tecnologia educacional inovadora
Excelência no esporte escolar
Virtudes e valores para a vida
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Antônio márcio de FAriA
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cuidado com a boca para quem sofre de refluxo
Se você sofre de refluxo gás-

trico, mas não resiste à tentação 
de comer chocolate ou fritura 
nem abre mão de tomar um 
café, um refrigerante ou de inge-
rir bebidas alcoólicas, a notícia 
não é boa. Esses alimentos são 
os que mais provocam falhas 
no esfíncter esofágico, uma 
válvula que controla a abertura 
e o fechamento do esôfago para 
garantir que o alimento desça 
até o estômago e que o suco 
gástrico não retorne em direção 
à via oral.

O que volta pelo esôfago 
não é apenas o alimento em si, 
mas também o próprio ácido 
do estômago. Quando entra em 
contato com a parede interna 
do órgão, que é permeado por 
uma mucosa, este ácido acaba 
provocando a esofagite, um tipo 
de lesão que destrói a mucosa e 
machuca essa parede, provocan-
do queimação e azia.

As consequências disso cos-
tumam ser bastante conhecidas: 
além da queimação local, o 
refluxo pode provocar arrotos, 

indigestão, tosse seca, laringite 
e, em casos mais graves, crises 
de asma e problemas respirató-
rios. Há riscos maiores de refluxo 
em pessoas com possuem maus 
hábitos alimentares, especial-
mente aquelas que consomem 
comidas gordurosas, que fazem 
uma alimentação mais pesada 
no período da noite e que es-
tão com sobrepeso. O uso de 
bebidas alcoólicas e de fumo 
também contribui para o agra-
vamento do problema.

Também é comum a inci-
dência de refluxo em bebês. 
Neste caso, a explicação é que 
o esfíncter esofágico ainda está 
em formação. Por isso, a válvula 
pode permanecer aberta após 
a amamentação, por exemplo. 
Ainda assim, é importante que 
os pais fiquem em alerta, por-
que o refluxo geralmente afeta 
os bebês somente no primeiro 
ano de idade.

A identificação do problema 
pode ocorrer de forma natural, 
pelos próprios sintomas sentidos 
pelo paciente, mas o diagnóstico 

adequado é realizado por meio 
de endoscopia e pHmetria, um 
exame que verifica o nível de 
acidez do suco gástrico. Vale 
lembrar: quanto maior a acidez, 
maior também pode ser a lesão 
no esôfago.

O controle do refluxo pode ser 
feito de forma clínica ou por meio 
de cirurgia, mas o primeiro passo 
é rever a alimentação. Abdicar 
da alimentação pesada faz parte 
do tratamento. O procedimento 
medicamentoso consiste em usar 
fármacos que diminuem rapida-
mente o pH do suco gástrico, ao 
mesmo tempo em que reduz sua 
quantidade no estômago.

O refluxo é um problema 
bastante incômodo, mas serve 
como alerta para que as pessoas 
adotem hábitos de vida mais 
saudáveis, começando pela 
refeição que se coloca no pra-
to. Por isso, compete também 
ao próprio paciente encontrar 
forças para lutar contra o proble-
ma. E, claro, recorrer a um auxí-
lio especializado para reverter o 
problema.

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

Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.

Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso

Brasil é o país com maior incidência
de diabetes na américa latina

Dados do Atlas do Diabetes 2021 mostram que a doença acomete mais de 537 milhões de adultos no mundo

O diabetes  é  uma 
doença que tem 
crescido em todo 
o mundo, devido à 
globalização, a um 

estilo de vida cada vez mais 
sedentário e a uma alimen-
tação baseada em comidas 
rápidas, industrializadas, ricas 
em açúcares e carboidratos. 
Os dados do Atlas do Diabetes 
2021, divulgado pela Federa-
ção Internacional de Diabetes 
(IDF), mostram que a doença 
acomete mais de 537 milhões de 
adultos com idade entre 20 e 79 
anos, representando 10,5% da 
população mundial nessa faixa 
etária. Estimativas apontam que 
esse número aumente para 643 
milhões em 2030 e 784 milhões 
em 2045.

O Brasil é o sexto país em 
incidência de diabetes no mun-
do e o primeiro na América 
Latina, são 15,7 milhões de 
pessoas adultas com esta con-
dição e a projeção é que, até 
2045, a doença alcance 23,2 
milhões de adultos brasileiros. 
Além disso, o estudo mostrou 
o crescimento da patologia e 
colocou o país no top 3 entre 
as nações em que há maior 

despesas com tratamento. 
Neste ano, o custo estimado do 
diabetes aqui foi de US$ 42,9 
bilhões, ficando atrás apenas 
da China e Estados Unidos, 
com US$ 165,3 bi e US$ 379,5 
bi, respectivamente. 

A clínica-geral Vanessa 
Rodrigues explica que o diabetes 
é uma doença que está relacio-
nada ao consumo de açúcar e 
como ele é metabolizado no 
nosso organismo. “Ele é causa-
do pela produção insuficiente 
ou má absorção de insulina, 
hormônio que regula a glicose 
no sangue. Entre os principais 
tipos da doença estão: gesta-
cional, tipo 1 e 2, MODY e LADA”.

Ela diz que os sintomas po-
dem variar de acordo com o tipo 
da doença, mas, de forma geral 
podem ser citados, vontade de 
urinar a toda hora, excessiva 
sensação de sede, cansaço e 
falta de energia, perda de peso, 
fome frequente, visão embaça-
da, cicatrização lenta, infecções 
frequentes e mau hálito.

Para que o paciente consiga 
ter uma vida normal é preciso 
seguir as orientações médi-
cas e realizar consultas a cada 
6 meses ou anualmente. De 
acordo com Vanessa, a forma 
de tratamento mais eficaz é a 
adição de hábitos mais saudá-

veis no dia a dia. “Isso, inclusive, 
previne a doença. Sendo assim, 
é importante fazer o uso correto 
das medicações, adotar uma 
dieta saudável, priorizando os 
alimentos ricos em fibras, pro-
teínas magras e gorduras boas, 
além de realizar exercícios físicos 
regulares. Também deve-se ter 
atenção especial à ingestão 
hídrica. Beber bastante água 
pode ajudar na proteção contra 
a hiperglicemia, estado em que 
o sangue fica com altas taxas 
de açúcar”.

Ela destaca que a preven-
ção e tratamento são essen-
ciais, pois a doença pode acar-
retar outras consequências no 
corpo em curto e longo prazo. 
“Por exemplo, a neuropatia 
e pé diabético, que é a perda 
da sensibilidade, tornando 
mais vulnerável aos traumas 
e sendo porta de entrada para 
bactérias. Tudo isso, acaba 
ocasionando infecções silen-
ciosas e graves caso não sejam 
tratadas precocemente. A re-
tinopatia e catarata diabética 
também podem aparecer, uma 
vez que aproximadamente 
50% dos pacientes sofrem 
dessas complicações. A reti-
nopatia é a principal causa de 
cegueira em pessoas entre 25 
e 74 anos”.

Vanessa conta que também 
pode surgir nefropatia diabéti-
ca, que acomete aproximada-
mente 40% dos doentes, sendo 
a principal causa de insuficiência 
renal, e as doenças cardiovascu-
lares, responsáveis por até 80% 
dos óbitos em indivíduos com 
diabetes. “O risco relativo de 
morte por eventos cardiovascu-
lares em diabéticos, ajustado à 
idade, é três vezes maior do que 
o da população em geral”. 

O servidor público Carlos Ha-
milton descobriu que era diabéti-
co devido à boca seca e vontade 
de beber água a todo o momento.  
“Antes de ser diagnosticado pela 
doença, adorava doces. Comia 
muito bolo, pães e massas em ge-
ral, ignorando as verduras e frutas 
e não fazia nenhum exercício”.

Após o diagnóstico, com 
medo de que a doença pudes-
se piorar ou ocasionar outras 
complicações, ele focou em 
uma vida mais saudável. “Pra-
tico caminhadas todos os dias e 
tenho feito o maior esforço para 
manter uma dieta equilibrada. 
Quando descobri o diabetes 
meu nível de glicose chegou a 
400 mg/dL, o choque foi tão 
grande que emagreci 20 quilos. 
Atualmente, mantenho meus 
78 quilos e a glicose está,  em 
média, 107 a 120”.

Hábitos saudáveis são aliados no combate à patologia

“diabetes é causado

pela produção

insuficiente ou má

absorção de insulina,

hormônio que regula

a glicose no sangue”
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nat Macedo

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

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

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

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

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% 
para alunos e 
ex-alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você 
escolher a Faculdade Senac:

*Consulte condições.

Tem 
Graduação em 
Gastronomia 
Senac.
Tem tudo
para você
construir
a sua
carreira.

4 -  Aulas práticas 
em ambientes 
pedagógicos 
especializados.

Glauco
Costa
aluno
graduação

Tecnologia em Gastronomia
2 anos - 1.600 horas
6x de R$ 1.171,54 ou R$ 7.029,25 - semestral*
Boleto, crédito ou débito

vestibularfaculdadesenac.com.br
0800 724 4440

Matricule-se:

Promoções falsas no 
Instagram, uso de da-
dos e contatos para 
pedir dinheiro pelo 

WhatsApp, falsas intimações 
pelo email. Esses são apenas 
alguns dos golpes cibernéticos 
em alta atualmente. De acordo 
com o delegado de Polícia Civil, 
Wagner Sales, essas ações de 
estelionatários têm causado 
prejuízo para muita gente, não 
só financeiro, mas também psi-
cológico, de relações pessoais e 
familiares, assim como gerado 
descrédito para empresas e 
profissionais liberais. 

Dados divulgados recente-
mente pela Polícia Civil mostram 
que, no primeiro semestre de 
2022, o estelionato se conso-
lidou como principal crime em 
Minas Gerais. As ações agora 
acontecem pelos computadores 
e celulares e superam até mes-
mo os roubos e furtos registra-
dos nas delegacias. 

Segundo informações da 
Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), o au-
mento começou há alguns anos. 

Para se ter uma ideia, de 2020 
para 2021, houve crescimento 
de 20% nos registros desse crime. 
Em 2022, a tendência de aumen-
to se manteve com quase 333 
crimes de estelionato registrados 
por dia em Minas Gerais (39.736 
ocorrências entre janeiro e abril).

Segundo o delegado, a 
sociedade vive uma epidemia 
de golpes. E para entender 
esse fenômeno é preciso ter 
em mente que houve um cres-
cimento de formatos de golpes, 
principalmente os cibernéticos. 
“O bandido deixou de atuar nas 
ruas, portando um revólver, 
para tomar o dinheiro por meio 
de um computador ou celular. 
Por isso as palavras de ordem 
hoje são informação, atenção 
e cautela”.

A experiência tem mostra-
do que os principais golpes da 
internet são o hackeamento 
do Instagram e a clonagem do 
WhatsApp. Também é preciso 
perceber o golpe da falsa pre-
miação em hotéis, pousadas e 
restaurantes, quando o estelio-
natário oferece uma vantagem 

desproporcional relacionada ao 
estabelecimento.  

Para ele, a melhor forma de 
se proteger é tendo cautela e des-
confiando sempre. “Precisamos 
multiplicar as informações sobre 
os golpes e criar mecanismos de 
autoproteção. A Polícia Civil está 
capacitada, qualificada e equi-
pada para combater esse tipo de 
crime, mas o cidadão também 
precisa agir, criando mecanis-
mos de autoproteção, buscando 
informação nas redes sociais e 
nos veículos de comunicação para 
poder contribuir com a luta das 
autoridades contra os golpistas”.

Sales orienta que quem sofre 
um golpe, em primeiro lugar 
deve registrar um Boletim de 
Ocorrência, para que as Forças de 
Segurança tomem conhecimento 
e possam agir para encontrar os 
bandidos. “Após isso, a vítima 
deve utilizar dos mecanismos 
colocados à disposição pelas 
próprias plataformas digitais e 
aplicativos, para que se evite um 
dano pessoal maior, visando à 
proteção de dados e recuperação 
de possíveis contas clonadas”.

43% dos brasileiros alegam que
estão com sobrecarga de trabalho

Dados de uma pesquisa mos-
tram que 43% dos trabalha-
dores estão com sobrecarga 

de trabalho. O levantamento reali-
zado por Paul Ferreira, professor de 
Estratégica e Liderança e vice-diretor 
do Núcleo de Estudos em Organiza-
ções e Pessoas (NEOP) na Fundação 
Getulio Vargas (FGV EAESP), em 
parceria com as empresas Talenses e 
Gympass, também revelou que 31% 
dos entrevistados sofrem pressão 
por resultados e metas.

Outros impactos negativos 
para a saúde mental dos cola-
boradores foram apontados na 
pesquisa: sentir que precisa estar 
disponível o tempo todo (30%); 
falta de reconhecimento (30%); de 
empatia/apoio da liderança direta 
(27%); dificuldade de ter desem-
penho em sua plena capacidade 
de trabalho (22%); deficiência 
de comunicação com a liderança 
direta (17%); ter que lidar com as 
responsabilidades do cuidado com 
a casa durante a pandemia (15%); 
e ausência de flexibilidade na jor-
nada de trabalho (12%).

Ainda afetam a rotina dos tra-
balhadores aspectos como: descon-
forto em compartilhar seus desafios 
com colegas da equipe ou com a 
liderança (12%); distanciamento físi-
co dos colegas (11%); sentir que seu 
desempenho esteja sendo julgado 
por conta de outras responsabilida-
des necessárias durante a pandemia 
(11%); e, por fim, falta de iniciativas 
de saúde mental (9%).

A consultora de carreira Renata 
Lemos explica que a pandemia 
trouxe muitas mudanças ao mer-
cado. “Rotinas diferentes e home 
office foram algumas das situações 
que ocasionaram um impacto 
negativo à saúde mental dos 
colaboradores. Migramos para 
um novo modelo de trabalho sem 
nos prepararmos para isso. Tanto 
empresas como profissionais fo-
ram obrigados a se adaptar. Desta 
forma, a pressão por resultados, 
a disponibilidade para trabalho a 
qualquer tempo e a falta de apoio 
e preparo das lideranças para esse 
novo cenário contribuem para que 
essa sobrecarga seja ainda maior”. 

A psicóloga comportamental 
Katiuscia Nunes elucida que o 
trabalho ocupa um lugar de cen-
tralidade para o indivíduo, acar-
retando impactos importantes na 
vida psíquica e social. “Pensando 
em condições de sobrecarga de tra-
balho, podemos apontar quadros 
de estresse, tensão, cansaço, irri-
tabilidade, comprometimento nas 
relações sociais, além de desgaste 
físico e emocional. A sobrecarga 
pode, inclusive, levar ao adoeci-
mento mental, como a síndrome 
de Burnout, quando é constatado 
o esgotamento do profissional”.

Ela acrescenta que antes de pen-
sarmos em como os trabalhadores 
podem prevenir quadros de adoe-
cimento, é preciso que as empresas 
e lideranças pensem e considerem 
a importância da saúde mental no 
contexto laboral. “As instituições po-
dem desenvolver medidas coletivas 
de cuidado à saúde, oferecer ativi-

dades de descompressão durante 
a jornada de trabalho e como já 
temos visto, principalmente durante 
a pandemia, disponibilizar momen-
tos de acolhimento e suporte junto 
a um psicólogo. É fundamental 
que as empresas e instituições de-
senvolvam atitudes de valorização, 
respeito, reconhecimento e apoio 
ao trabalhador”.

Esse foi o estilo de empresa que 
a contadora Virgínia Matos buscou 
após ter síndrome de Burnout no 
seu antigo trabalho. “Eram muitos 
clientes e pouca equipe no escritó-
rio. Metas e demandas impossíveis 
de serem realizadas. Fiquei muito 
estressada, meu corpo todo doía, 

constantemente tinha crises de pâ-
nico, até chegar ao esgotamento. 
Pedi demissão e, agora, estou em 
sociedade com um escritório me-
nor, com menos clientes e horários 
mais flexíveis”.

A advogada Cristiane Ono 
esclarece que a sobrecarga se 
caracteriza por uma delegação 
desmedida de serviço aos em-
pregados, ensejando pressão e 
cobrança extrema. “Pode se reve-
lar de diversas formas, a exemplo 
de jornadas muito longas, horas 
extras rotineiras, imposição de 
metas altíssimas, número excessivo 
de demandas e prazos de entrega 
exageradamente curtos”.

Ela adiciona que a imposição 
de jornada de trabalho excessiva 
se comprova, principalmente, 
por meio da apresentação dos 
cartões de ponto, cujo registro é 
obrigatório às empresas que te-
nham mais de 20 trabalhadores 
submetidos ao regime celetista. 
“Também, pode ser demonstra-
da com pedidos de demandas 
fora do horário e ambiente de 
trabalho, por exemplo, finais de 
semana, feriados, viagens, férias, 
etc. Os outros casos podem ser 
evidenciados por intermédio 
de comunicações trocadas via 
e-mails e aplicativos de mensa-
gens, áudios, fotos ou gravações 

em vídeo, sendo altamente reco-
mendado que os fatos sejam re-
gistrados em ata notarial dotada 
de fé pública”.

Cristiane afirma que, em 
muitos casos, o primeiro ímpeto 
do colaborador que se sente 
sobrecarregado é ignorar ou 
esconder o fato por medo de 
parecer aquém das tarefas ou 
até perder o emprego. “Deste 
modo, ele passa a trabalhar 
ainda mais, a fim de fazer caber 
o volume de serviço em sua 
jornada, piorando a exaustão. 
Pequenas atitudes podem auxi-
liar o trabalhador a trazer mais 
leveza à jornada, como manter 
diálogo acessível com seus su-
periores, fazer pausas curtas ao 
longo do dia e deixar o celular 
fora de alcance durante os inter-
valos para refeições”.

No entanto, ela ressalta que o 
ônus de preservar um ambiente 
de trabalho saudável incumbe ao 
empregador, que deve manter a 
empresa organizada. “Isso inclui 
um número adequado de profis-
sionais para suprir as demandas 
e projetos em prazo razoável, 
estipular metas tangíveis e racio-
nais, promover treinamentos de 
líderes e trabalhadores, definir as 
prioridades, criar cronogramas 
e planejamentos, abster-se de 
delegar tarefas incompatíveis 
com o cargo exercido, respeitar 
os horários de descanso, abrir 
espaço para feedbacks, além de 
permanecer vigilante aos funcio-
nários e no seu desenvolvimento 
pessoal e profissional”.

Precisar estar disponível o tempo todo, falta de reconhecimento
e empatia por parte das lideranças são os principais motivos
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delegado Wagner Sales alerta para
aumento de golpes cibernéticos

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
9 a 16 de julho de 2022

câmaras Municipais discutiram desafios do
transporte público na região metropolitana

Passagens caras, redução do número 
de viagens, serviços inferiores aos presta-
dos antes do início da pandemia. Estas são 
algumas das principais queixas acerca do 
transporte público coletivo de cidades da 
região metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), as quais foram ouvidas no dia 4 
de julho, durante encontro realizado na 
Câmara Municipal de BH. 

O encontro, conduzido pela presidente 
da Casa, Nely Aquino (Pode), e pelo vere-
ador Gabriel Azevedo, ambos integrantes 
do Grupo de Trabalho (GT) Mobilidade 
Urbana, reuniu representantes dos parla-
mentos vizinhos para debater a construção 
de soluções para o transporte público da 
RMBH. Na próxima reunião dos Legisla-
tivos Municipais, que deve acontecer em 
agosto, representantes do governo do 
Estado deverão estar presentes para re-
ceber as demandas das cidades da região 
metropolitana acerca do tema.

Viagens e passagens caras

BH aprovou recentemente um subsídio 
no valor de R$ 237 milhões ao setor do 

transporte público de passageiros. Fruto 
de um acordo que envolveu Prefeitura, 
Câmara Municipal e empresas do setor, o 
benefício foi acertado a partir do cumpri-
mento de uma série de contrapartidas por 
parte das empresas, entre elas, o retorno 
do número de viagens ao período pré-
-pandemia e a circulação de ônibus nos 
horários noturnos.

Os desafios que culminaram no socor-
ro aos empresários não são exclusividade 
de BH; cidades como Mário Campos, 
Sabará e Esmeraldas, por exemplo, so-
frem com problemas semelhantes. Em 
Esmeraldas, um dos municípios de maior 
extensão territorial da RMBH, além de 
alguns bairros não serem cobertos pelo 
transporte coletivo, os escassos serviços 
que existem reduziram suas viagens 
durante a pandemia e, mesmo com o 
retorno das atividades comerciais na 
cidade, as empresas não retornaram com 
os ônibus. “Já fizemos várias audiências 
públicas, mas ele (contrato) continua sen-
do descumprido”, relatou a presidente da 
Câmara Municipal de Esmeraldas, Vânia 
Teixeira Rocha (Cidadania).

A queixa sobre a redução das via-
gens, aliás, é a mesma trazida pela 
vereadora Sammantta Bleme (PT), de 
Mário Campos, que ainda denunciou 
as pouquíssimas opções de linhas na 
cidade. Segundo a parlamentar, o único 
serviço de ônibus direto para BH não 
é uma linha própria da cidade e, por 
isso, não há como registrar nenhuma 
reclamação sobre as viagens. “Pagamos 
R$ 12,25 pela passagem, o que inviabi-
liza termos empregos no Barreiro, por 
exemplo, porque nenhum empregador 
quer pagar esse valor e não podemos 
falar nada, porque somos apenas um 
corredor”, declarou a parlamentar.

Ainda de acordo com Sammantta, 
esta inexistência de concessão própria do 
município inviabiliza qualquer atuação de 
fiscalização e cobrança, já que os serviços 
pertencem a cidades vizinhas. “Não temos 
linhas próprias da cidade, só pegamos ca-
rona. Fizemos reunião no Estado (governo) 
e o presidente da Saritur disse que tudo 
o que estava sendo pedido dependia da 
Seinfra. Somos reféns desse monopólio e 
não temos como recorrer”, afirmou.

O período de janeiro a junho deste ano foi o melhor 1º semestre 
para as exportações de Uberlândia desde 1997, quando teve início a 
série histórica da balança comercial. Segundo informações da Secretaria 
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 
Economia, as vendas da cidade para o exterior somaram US$ 749,89 
milhões. O resultado ainda foi 44,23% superior ao desempenho nos 
primeiros seis meses de 2021.

A soja puxou as compras feitas por outros países e respondeu por 
82% das exportações uberlandenses nos últimos seis meses. Derivados 
da extração de soja (4,8%), óleo de soja (3,3%), derivados do tabaco 
(2,3%), couro (2,4%) e milho (1,9%) também se destacaram.

“Essa é a força da economia de Uberlândia, especialmente no que diz 
respeito à cadeia produtiva do agronegócio. Por isso é muito importante 
que continuemos no caminho da inovação e da expansão logística”, 
disse o prefeito Odelmo Leão, cuja gestão é marcada por investimento 
em ações estruturantes, que estimulem o mercado local, a qualidade de 
vida da população e o apoio a novas fontes de negócios para a cidade, 
como é o caso dos remineralizadores de solo e das empresas de base 
tecnológica.

Uberlândia também teve recorde histórico no saldo da balança co-
mercial. De janeiro a junho de 2022, Uberlândia importou US$ 138,15 
milhões. Dessa forma, o saldo ficou em US$ 611,74 milhões- o maior 
desde 1997. China, Tailândia, Irã, Vietnã, Polônia, Dinamarca, Japão e 
Colômbia foram alguns dos parceiros comerciais para quem o município 
exportou no período.

exportações de uberlândia
têm recorde histórico no

primeiro semestre de 2022
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Autor chinês do estudo sobre a “rota da seda”
vai ao Maranhão para simpósio internacional

A Fundação Sousândrade, 
em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Programas Estratégicos (Sedepe), 
realiza de 11 a 13 de julho em São 
Luís o Simpósio Internacional “As 
Potencialidades do Maranhão 
na Nova Rota da Seda da China: 
oportunidades de negócio e de 
desenvolvimento para o Brasil”. O 
evento tem como objetivo forne-
cer informações estratégicas sobre 
o projeto, e proporcionar uma 
visão do leque de oportunidades 
de desenvolvimento econômico 
que surge para o Brasil com a 
inserção da capital maranhense 
na Nova Rota da Seda da China.

A abertura do Simpósio será no 
dia 11 de julho no Palácio dos Leões. 
No dia 12, acontece uma agenda 
sobre o setor de Logística Marítima 
na sede do Porto do Itaqui. E dia 
13, o evento prossegue com uma 
palestra sobre o setor de Logística 
Ferroviária, na sede da Fiema.

Um dos formuladores da Ex-
pansão da Rota da Seda é o 
professor Paul Lee, PhD, profes-
sor da Universidade Zhejiang 
(China), que virá ao Maranhão, 
na condição de convidado do Go-

verno do Estado, para um amplo 
debate sobre o que poderá real-
mente representar a inclusão da 
capital na Rota da Seda.

Desde 2013, a China executa o 
Plano BRI (Belt & Road Initiatives), 
uma proposta de cooperação 
internacional, com objetivo de 
instituir um gigantesco progra-
ma mundial de investimentos, 
envolvendo países de todos os 
continentes, que compõem cerca 
de um terço da economia mun-
dial. De acordo com pesquisa da 
Universidade de Fudan (Xangai-
-China), a Nova Rota da Seda já 
investiu 59,5 bilhões de dólares, 
ou seja, cerca de 315 bilhões de 
reais, em 2021, na infraestrutura 
de países. O plano de investimento 
chinês, engloba 65 países, com-
preendendo aproximadamente 
62% da população e 30% do PIB 
global.

São Luís do Maranhão é apon-
tada no estudo Strategic locations 
for logistics distributions centers 
along the Belt & Road, de 2022, 
elaborado pelos mais renomados 
especialistas do mundo. A capital 
maranhense possui extraordiná-
rias condições para receber tal pro-

jeto pelas conexões rodoviárias, 
ferroviárias e condições portuárias 
excepcionais. A ligação feita pela 
Ferrovia Norte-Sul, eixo principal 
do transporte de cargas do Brasil, 
interligando malhas ferroviárias 
das cinco regiões do país, é um 
exemplo. Na região chamada 
de Arco Norte, ou seja, acima do 
paralelo16, nenhum estado possui 
condições similares de logística de 
transporte.

 Para o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, José Reinaldo 
Tavares, a inclusão de São Luís 
no maior programa de expansão 
econômica do mundo, o da China 
vai garantir vultosos recursos para 
infraestrutura, centrais de distri-
buição de mercadorias e acesso 
privilegiado para exportação a 
outros países que compõem o 
projeto. 

“Além de estreitar essa par-
ceira fundamental com a China, 
a vinda do professor Lee vai nos 
subsidiar de informações essen-
ciais a uma fase inédita de desen-
volvimento socioeconômico para 
o Maranhão e, é claro, para nos 
preparamos para isso”, explica o 
ex-governador. 

Paul Tae-Woo Lee é professor 
de Logística Internacional e Trans-
porte Marítimo da Universidade 
Zhejiang, em Zhoushan, China. A 
Universidade de Chequião, tam-
bém conhecida informalmente 
como Zheda, é considerada uma 
das instituições chinesas de Ensino 
Superior mais antigas, seletivas e 
prestigiadas.

É diretor associado de pesqui-
sa do Instituto de Cadeia e Supri-
mento de Logística, Faculdade 
de Negócios, Victoria University 
de Melbourne, Austrália. PhD 
pela Universidade de Cardife (País 
de Gales, Reino Unido). É um re-
conhecido estudioso no campo da 
economia marítima, com publica-
ções internacionais, presença em 
conferências e tem atuado como 
consultor de diversos governos 
e indústrias marítimas no mun-
do. Foi editor-chefe de diversos 
jornais e periódicos internacionais 
de Logística, Comércio e autor de 
várias obras no segmento de estu-
dos marítimos, portos, economia 
globalizada e desenvolvimento.

Atual Secretário de Desen-
volvimento Econômico e Progra-
mas Estratégicos do Governo do 
Maranhão; é Engenheiro Civil 
com Especialização em Economia 
Rodoviária pela PUC/RJ.

José Reinaldo Carneiro Tava-
res é ex-governador do Maranhão 
e um experiente técnico. Exerceu 
diversos cargos públicos, entre 
eles: Superintendente da Sude-
ne; vice-governador do Mara-
nhão (1995-2002) e Governador 

do Maranhão, eleito em 2006.  
Autor de importantes projetos 
de infraestrutura, a exemplo 
do projeto de Transposição das 
Águas do Rio São Francisco. 
Como Ministro dos Transportes 
foi responsável pela criação da 
Ferrovia Norte-Sul. Era o diretor 
geral do antigo DER (Departa-
mento de Estadas de Rodagens) 
quando foi construída a estrada 
São Luís -Teresina; entre outras 
obras relevantes.

Paul tae-Woo lee

José reinaldo tavares
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https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2022/06/subs%C3%ADdio-de-r-2375-milh%C3%B5es-ao-transporte-coletivo-%C3%A9-aprovado-de-forma
https://greenfdc.org/brief-china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2021/
https://greenfdc.org/brief-china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2021/
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Presidente da aMM comemora
acordo com governo mineiro

A Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) e o governo de 
Minas Gerais anunciaram mais 
um acordo para quitar dívidas do 
estado com os 853 municípios: o 
pagamento de aproximadamente 
R$ 85,3 milhões referente a 19 
parcelas atrasadas do Piso Mineiro 
de Assistência Social, do período 
de junho de 2017 a dezembro de 
2018. Este evento representa um 
marco por ser o primeiro ato ins-
titucional da gestão do Dr. Marcos 
Vinicius em defesa dos municípios 
mineiros.

O anúncio foi feito durante 
cerimônia, em Coronel Fabriciano, 
no dia 29 de junho, com a presen-
ça do governador Romeu Zema 
(Novo), do presidente da AMM e 
prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. 
Marcos Vinicius (PSDB), da secre-
tária de Assistência Social, Elisa-
beth Jucá, do procurador-geral do 
MPMG, Dr. Jarbas Soares Junior, 
além de dezenas de prefeitos, 
lideranças e autoridades.

“Agradeço ao governador 
pela sensibilidade, diante desse 
momento difícil que a gente 

vive na economia, e com tantas 
demandas da assistência social. 
Esse dinheiro vem em boa hora 
e os municípios ficam felizes 
pelo governo cumprir a palavra e 
honrar os compromissos com as 
prefeituras”, ressaltou.

Os valores são equivalentes a 
sete parcelas do piso mineiro não 
pagas em 2017 e 12 parcelas em 
2018. O valor será dividido em 
nove vezes e transferido direta-
mente para os Fundos Municipais 
de Assistência Social. “Apesar de 
não ter um valor tão alto quanto 

os dois primeiros, estamos falan-
do de quase R$ 100 milhões que 
serão pagos em um prazo menor. 
Com isso, tenho a satisfação de 
dizer que, depois de 3 anos e meio 
à frente do governo de Minas, 
após a assinatura deste terceiro 
acordo, posso declarar que não 
sou mais devedor das prefeituras”, 
disse Zema.

Os 853 municípios mineiros, 
filiados à AMM ou não, pode-
rão aderir ao acordo a partir da 
assinatura do termo de adesão. 
Os municípios que já receberam 

uma ou mais parcelas em atraso 
do piso mineiro ou que possuam 
ações judiciais que tratam do 
pagamento desta dívida e que 
ainda tenham valores a receber, 
ao aderir ao acordo, receberão os 
valores pendentes de pagamento, 
dentro do período abarcado pelo 
instrumento jurídico.

Em breve, os valores por mu-
nicípio e como será feito o repasse 
será informado pela AMM e pela 
Sedese aos gestores.

Histórico 

O Piso Mineiro de Assistência 
Social é o repasse regular e men-
sal de recursos financeiros para 
apoiar os municípios na oferta de 
serviços e benefícios socioassisten-
ciais para as famílias em situação 
de vulnerabilidade do estado.

Este importante repasse teve 
seu pagamento interrompido 
entre os anos de 2015 e 2018, 
quando o governo do Estado de 
Minas Gerais à época deixou de 
repassar aproximadamente 23 
parcelas do piso.

Frente ao cenário de grave 
crise fiscal encontrado em 2019, 
e entendendo a necessidade de 
retomar o repasse aos municí-
pios dos recursos da política de 
Assistência Social, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese) viabilizou a retomada do 
pagamento do Piso Mineiro de 
Assistência Social Fixo em janeiro 
de 2019, com repasse parcial dos 

valores devidos. No ano seguinte, 
o repasse voltou a ser feito inte-
gralmente e, no início deste ano, 
as dívidas relativas aos repasses 
parciais de 2019 foram saldadas 
com os municípios.

investimento no Samu

O governo de Minas também 
anunciou que vai investir ainda 
R$ 16,4 milhões na ampliação do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) Leste e Vale do 
Aço para implementação das fases 
2 e 3 do serviço, que contemplará 
26 novas unidades de suporte 
para atendimento. Com isso, o 
número de cidades atendidas 
passará de 11 para 86 na região.

O recurso destinado ao Samu 
Macrorregional Leste e Vale do Aço 
será utilizado para a implementa-
ção das fases dois e três do serviço, 
que contempla 26 novas unidades 
de suporte para atendimento e, 
com isso, passará a atender 86 
cidades. Após o pagamento do 
convênio, estima-se 6 meses para 
a sua execução. Ao final, o serviço 
estará integralmente implantado.

Além disso, desde 14 de junho, 
foi liberado o aumento de R$ 290 
mil no repasse para o custeio men-
sal do serviço na região. O Con-
sórcio Intermunicipal da Rede de 
Saúde de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas (Consurge), que 
gerencia o Samu local, receberá 
mensalmente do estado o valor 
de R$ 1,3 milhão.
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livro sobre carlos carneiro costa é
lançado na Sociedade Mineira de engenheiros

limpeza da caixa d’água é
essencial para o bem-estar

Um fator fundamental para a saúde de qualquer pessoa é 
a qualidade da água. Onde a água é limpa, o índice de doenças 
relacionadas à ingestão do líquido é muito menor do que em 
locais em que não há saneamento básico ou água potável. 
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE), a falta de saneamento mata 11 mil pessoas 
por ano no Brasil.

Porém, algumas doenças não tão graves podem afetar mes-
mo quem tem acesso a água tratada, como nos casos de quem 
mora em condomínio, e isso acontece pela falta de limpeza e 
manutenção das caixas d’água. Acredita-se que a limpeza anual 
é suficiente para garantir a qualidade da água que é distribuída a 
todas as unidades. Porém, nem sempre essa média é suficiente.

A primeira coisa a se pensar é no estado do reservatório. O 
síndico, juntamente com a empresa de manutenção, deve avaliar 
se a caixa d’água está íntegra. Se há rachaduras, se a tampa está 
quebrada, se há vazamentos ou sujeira de anos acumulada, é 
preciso avaliar a possibilidade de troca, principalmente porque 
uma higienização anual não vai resolver esses problemas.

Frequência 
Caso a caixa d’água esteja em boas condições, é preciso mon-

tar um cronograma de limpeza, de preferência a cada seis meses, 
com foco na retirada de resíduos orgânicos e eliminação de bacté-
rias ou outros agentes infecciosos que possam contaminar a água. 
Na semana da limpeza, o síndico deve avisar os moradores com 
antecedência, para que, no dia, as pessoas não usem a máquina de 
lavar e evitem abrir torneiras ou ligar chuveiros durante a limpeza. 

Outro ponto importante é saber escolher a empresa que fará 
a limpeza. “As pessoas buscam sempre economizar e às vezes 
chamam um ‘quebra-galho’; mas nesses casos, é fundamental 
optar por profissionais capacitados, que vão usar os produtos e 
as técnicas corretas para a limpeza da caixa d’água e vão orientar 
corretamente os condôminos sobre procedimentos anteriores e 
posteriores ao processo de higienização do reservatório”, explica o 
presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG), advogado especializado 
em direito condominial, Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

Além da limpeza regular da caixa d’água, o síndico também 
deve ficar atento em relação ao estado do encanamento do 
prédio. Se o edifício for antigo e ainda utilizar canos de ferro, 
vale considerar a troca por materiais mais sustentáveis e que não 
enferrujam. Tubulações enferrujadas e com sujeira acumulada 
ao longo de décadas também podem contaminar a água que 
chega às torneiras.
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Foi lançado, no dia 30 de junho, o livro 
Carlos Carneiro Costa na Sociedade Minei-
ra de Engenheiros em Belo Horizonte, abri-
lhantado pela violinista Adriana Côrtes, 
pelo Coral da Imprensa/ABT e pela Inês 
do Berrante. A obra seria lançada em abril 
de 2020, adiada por causa da pandemia. 

Trata-se de uma importante biografia 
sobre o engenheiro civil e a trajetória da 
Construtora Líder, fundada por ele em 
1969, e que se tornou, além de destacado, 
um dos símbolos da capital mineira. Costa 
é graduado pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora, contemporâneo do ex-
-presidente Itamar Franco e iniciou sua 
brilhante carreira de construtor em 1963. 

A Líder se expandiu para o  Rio de Ja-
neiro, na praiana Cabo Frio, e revolucionou 
a orla daquele recanto turístico, além de 
belíssimos e bem-acabados prédios em 
Brasília, e o primeiro conjunto de condo-
mínios de alto luxo no Brasil em São Paulo, 
no Morumbi. 

O livro de 296 páginas teve produção 
cuidadosamente bem-preparada pela “adi 
edições”, com projeto gráfico do autor e 
de Júlio Hübner, e impecável impressão 
da Koloro Indústria Gráfica, e contém 
importante acervo fotográfico. 

Dividido em sete partes, incluindo 
cronologia da vida e obra e índice onomás-
tico, a apresentação é do ex-presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico (IHGMG), 
desembargador Aluízio Alberto da Cruz 
Quintão, e prefácio do ministro Carlos 
Mário Veloso, ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Na parte V, “Engenharia e Arquitetu-
ra: Obras de Arte”, encontramos amostras 
de muitas edificações da Líder, em foto-
grafias de alto nível, e vários textos, entre 
eles do ex-ministro Ronaldo Costa Couto 
(o primeiro comprador de um Líder), do 
ex-governador Eduardo Azeredo, dos 
engenheiros Otávio Marques de Azevedo, 
José Aloízio Teixeira de Souza e Joaquim 
Franco, dos jornalistas Aristóteles Drum-
mond e Angelo Oswaldo Araújo (prefeito 
de Ouro Preto), do livreiro Emídio Teles de 
Carvalho Filho, do industrial Lúcio Costa 
e do empreendedor Roberto Bontempo 
Cardoso. 

Na parte VI, várias das obras de arte 
que compõem saguões de prédios Líder, 
e textos dos artistas plásticos, Bracher, 
Jarbas Juarez, Olímpia Couto, Virgínia de 
Paula, Yara Tupynambá, além de poemas 
do autor. Entre as belas obras, estão 
Amilcar de Castro e Inimá de Paula. Foi a 
Líder quem teve a ideia de colocar obras 
de arte nos prédios construídos por ela, 
que se tornou lei. 

A Líder está presente na história de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais, e uma 
das curiosidades do livro é a restauração 
da planta original do traçado de Belo 
Horizonte. Assim definiu Carlos Veloso: 
“Carlos Carneiro é, verdadeiramente, um 
construtor de sonhos e de lares.” “Não é 
à toa que Carlos Carneiro Costa criou a 
Construtora que instituiu em Minas, no Rio 
de Janeiro, em Brasília e em São Paulo, um 
padrão de técnica, arte e de bom gosto, o 
padrão Líder.” Já Aluízio Quintão nos diz 
que “a história do empresário Carneiro 
Costa é recheada de estágios da história 
mineira, tangenciando delicadas relações 
com a área política e realçando tópicos do 
desenvolvimento econômico do estado 
que lhe ensejou o ponto de partida para 
projeção nacional”. Ainda domina no 
cenário o “padrão Líder de acabamento”; 
o símbolo da empresa nos altos dos edifí-
cios e nos passeios, sem dúvida, é o mais 
expressivo, de beleza e leveza ímpar, e que 
marca a construção civil. Para o construtor, 
advogado e livreiro Emídio Teles, a Líder se 
tornou “objeto de desejo”. 

Esta obra é o 11º livro editado de Ozório 
Couto, autor de Amor gerais (poesias, 1997), 
Um hino à nação: Drummond (poesia, 
2002), Dois poetas, dois centenários (com 
José Hipólito de Moura Faria, ensaio e 
poesia, 2002), Do pico do Amor pelo Cauê 
(poesia, 2005), Waldemar de Almeida 
Barbosa.O Historiador (biografia, 2007), 
A mesa de Carlos Drummond de Andrade 
(com Yara Tupynambá, ensaio, arte e poe-
sia, 2011) e Lyra aterradense (poesia, 2014).
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Mudanças nas regras
Reza a lenda que os velhinhos 

da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), astutos dirigentes 
que comandam a entidade com 
mão de ferro durante décadas, são 
ultraconservadores, detestando 
qualquer alteração nas regras do 
jogo.

Na verdade, tais regras surgi-
ram bem antes da existência da 
Fifa, isto por volta de 1883 quando 
Inglaterra, Escócia, Irlanda e País 
de Gales criaram o International 
Football Association Bord (Ifab), 
órgão que até hoje regulamenta 
as leis do futebol. 

Em 1904 com a fundação da 
Fifa e com a entrada da Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, França, 
Holanda e Suécia, as regras, então 
estabelecidas, foram consolidadas. 
O Brasil só filiou na federação em 
1924.

Até os anos 1990 praticamente 
nenhuma das 17 regras originais do 
futebol foram alteradas. Quando 
muito aconteceu uma ou outra 
pequena mudança. Por exemplo: 
O goleiro passou a ser impedido de 
pegar recuo de bola com as mãos, 
de jogador do seu time com os pés.  

Com a constante renovação 
no quadro de dirigentes da Fifa e 
do Ifab ao lado do surgimento de 
tantas novas ferramentas tecno-
lógicas e expansão da mídia por 
intermédio da internet, tudo ficou 
muito rápido e transparente, obri-
gando as entidades que coman-
dam o futebol mundial a iniciar 

uma série de mudanças nas suas 
regras, regulamentos, instruções e 
até no modo de conduzir a gestão 
do negócio. 

O que estava parado no tem-
po, cheio de teia de aranha, come-
çou a se mexer em boa velocidade. 
Algumas mudanças começaram a 
acontecer ainda que tímidas.  

Padronização das dimensões 
dos gramados, número de substi-
tuições, implantação dos cartões, 
alteração na numeração dos jo-
gadores, critérios para impedi-
mentos, comemoração dos gols, 
recuperação do tempo perdido e 
tantas outras.

Recentemente surgiu uma 
novidade maior: o Video Assistant 
Referee (VAR) uma ferramenta que 
busca ajudar o árbitro central a to-
mar decisões em lances duvidosos.

O tal VAR, apesar de todos os 
recursos e custos, vem sendo muito 
criticado pela crônica esportiva, 
assim como pelos torcedores, es-
pecialmente pela demora em re-
solver cada situação. Um processo 
irritante. 

Outra novidade é o quantita-
tivo de troca de jogadores. De três 
aumentou para cinco. A quantida-
de de jogadores no banco de reser-
vas também vai aumentar. Para a 
próxima copa as seleções podem 
levar 26 atletas, antes eram 23. 

Neste ritmo a turma do Ifab 
e da Fifa correm atrás do tempo 
perdido e preparam um pacote de 
novidades.   

Diminuição do tempo de che-
cagem do VAR, dando mais agi-
lidade ao jogo. Em especial nos 
lances de impedimento. Acabar 
com os dois tempos de 45 minu-
tos. O jogo teria dois tempos de 
30 minutos com o cronômetro 
sendo paralisado antes das co-
branças de faltas, escanteios, tiros 
de meta, laterais, contusões e 
comemorações, evitando assim a 
terrível cera. Cartão amarelo com 
punição extra, o jogador punido 
fica 5 minutos fora, depois volta. 
Substituições ilimitadas, com o 
substituído podendo voltar ao 
jogo e o técnico podendo alterar 
os atletas diversas vezes. 

É evidente que estas mu-
danças e algumas outras devem 
acontecer aos poucos, mas de 
forma ágil. É mais do que uma ne-
cessidade. É exigência dos novos 
tempos. Os clubes investem o que 
tem e o que não tem em jogado-
res, as arenas são ultramodernas, 
o público adora acompanhar os 
jogos ao vivo ou pelas mídias, 
comércio de produtos oferecidos 
pelos times é forte e os patrocina-
dores e apoiadores investem cada 
vez mais no negócio.  

Outros esportes saíram na 
frente, avançaram bem na moder-
nização das suas regras, regula-
mentos, calendários e promoções. 
O futebol precisa acompanhar. 
Ainda bem que os velhinhos e 
os novinhos da Fifa e do Ifab 
acordaram.

Spinning: treino na bicicleta
emagrece e traz outros benefícios

P raticado em cima de uma 
bicicleta estacionária, o 
spinning é uma das ativida-
des mais procuradas den-

tro das academias. Isso porque as au-
las são animadas ao som de música 
e prometem fazer o praticante suar 
a camisa. A modalidade pode ser 
feita por pessoas de qualquer faixa 
etária e traz uma série de benefícios 
para o corpo, principalmente para 
quem deseja se manter em forma.

A educadora física e professora 
de spinning Raquel Aguiar diz que 
os treinos simulam trajetos com 
variações de força e velocidade. “É 
uma modalidade aeróbica coleti-
va e possui diversas intensidades. 
Elas são adaptadas de acordo com 
as condições e limite da pessoa. 
O spinning pode ser praticado em 
qualquer idade, mas é importante 
passar por uma avaliação médica 
antes para evitar o risco de sofrer 
lesões”.

Entre os principais benefícios 
para o corpo, a educadora física 

cita a alta perda calórica em cada 
aula. “Independentemente da 
intensidade, o exercício promo-
ve o emagrecimento. O gasto 
calórico pode variar entre 500 e 
700 calorias em um treino de 45 
minutos. No entanto, também é 
preciso aliar a atividade a uma 
alimentação saudável”, avalia.

Ainda conforme a professora, 
o spinning ajuda no fortalecimen-
to dos músculos dos membros in-
feriores, da região do quadríceps, 
coxas, glúteos, panturrilhas e até 
abdômen. “Além disso, os exercí-

cios proporcionam a diminuição 
da pressão arterial e colesterol, 
reforça o sistema cardiovascular e 
respiratório e melhora a circulação 
sanguínea”.

Mudança de rotina

E foi pensando em todas as 
vantagens e buscando sair do 
sedentarismo que a manicure 
Joana Soares decidiu começar a 
fazer aulas de spinning. “Estou 
praticando há cerca de 4 meses e 
já sinto diferença, tanto no meu 
condicionamento físico quanto 
nas minhas pernas. A energia das 
aulas foi o que me motivou a con-
tinuar. O professor é maravilhoso, 
alto astral e a música também 
ajuda muito”, conta.

Ela diz que começou fazendo 
duas aulas por semana e, hoje, 
já são quatro vezes. “No início foi 
bem puxado, o corpo doía no dia 
seguinte, mas foi questão de tem-
po para me acostumar. É muito 
cansativo, suamos bastante, mas 
não queremos parar de pedalar. A 
hora passa rapidinho e é sempre 
uma diversão, ainda mais que a 
atividade é feita em grupo. A gen-
te faz novas amizades, brinca e sai 
da academia com outro ânimo”.

atenção e cuidados

Para quem está começando a 
pedalar, Raquel diz que o ideal é 
praticar de duas a três vezes por 
semana. “É sempre bom iniciar 
com aulas menos intensas para 

que o corpo possa se acostumar. O 
condicionamento vai melhorando 
com o passar do tempo e a frequ-
ência pode ser diária”.

Fazer o spinning corretamente 
é fundamental para evitar dores 
nas costas e no pescoço. “É ne-
cessário manter a postura certa 
durante toda a sessão. Também 
é importante ajustar a bicicleta, 
como altura e distância do banco 
e guidão. Sempre siga todas as 
orientações do professor”, explica 
a educadora física.

O aquecimento e hidratação 
nas aulas também são indis-
pensáveis. “É bom preparar o 
organismo para o treino mais 
intenso. A modalidade pode se 
tornar desconfortável se não 
for feito um aquecimento. Para 
prevenir a desidratação, o ideal 
é levar uma garrafinha de água 
e beber pelos menos 200 ml a 
cada 15 minutos da atividade. 
Leve uma toalhinha para se en-
xugar, pois o spinning faz suar 
bastante”, conclui.

Aulas duram, em média, 45 minutos e gasto calórico pode chegar a 700 calorias
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o spinning pode
ser praticado em

qualquer idade, mas
é importante passar
por uma avaliação

médica antes

Prefeito de uberlândia recebe dupla
campeã mundial de vôlei de praia
O prefeito Odelmo Leão (PP) 

recebeu as duplas do Praia Clube: 
Duda e Ana Patrícia, campeãs da 
Copa do Mundo de Vôlei de Praia, 
em Roma, e Tainá e Victória, atual 
número 19 de mundo, do Praia Clu-
be, além de integrantes da comissão 
técnica e dirigentes do Praia Clube 
e da Federação Mineira de Vôlei. 
As atletas aproveitaram o momen-
to para agradecer o apoio que a 
Prefeitura de Uberlândia oferece 
ao esporte da cidade, contaram 
um pouco de suas histórias e ainda 
apresentaram o troféu de ouro, com 
peso de aproximadamente 12 kg, 
que foi conquistado na Itália.

Em suas palavras, o prefeito 
lembrou que o trabalho iniciado 
em sua primeira gestão, em 2005, 
já deu frutos positivos. “Graças ao 
trabalho que é desenvolvido nas 
escolinhas da Futel e através das 
parcerias que fizemos com o Praia 
Clube e outras associações e enti-
dades, nossas crianças e jovens têm 
agora a oportunidade de chegar ao 
alto rendimento e assim disputar 
os mais importantes campeonatos 
olímpicos e paralímpicos, no Brasil 
e no mundo”, disse.

O prefeito também destacou 
a importância das conquistas das 
jogadoras de vôlei de praia. “Quero 
dar os parabéns às duas atletas, que 
representaram tão bem o nome do 
Praia Clube e de Uberlândia em 
campeonatos tão importantes. A 
estrutura de treinamento que vo-
cês têm e esta comissão técnica de 

qualidade são muito importantes, 
mas o que vale mais é a vontade 
e, isso, elas têm de sobra”, concluiu 
Odelmo.

 

títulos importantes
A parceria entre Duda e Ana 

Patrícia já está rendendo frutos. No 
início de maio, elas foram campeãs 
da etapa de Brasília do Circuito 
Brasileiro. Logo depois, as atletas 
do Praia foram campeãs do Circuito 
Sul-Americano, realizado no Praia 
Clube, que contou com a presença 
do prefeito na abertura do evento.

No início de junho, foram bronze 
na etapa da Letônia do Elite 16, 
competição que faz parte do Cir-
cuito Mundial. No último dia 19 de 
junho, a dupla foi campeã da Copa 
do Mundo, em Roma, na Itália. 
Um grande feito para elas, que já 
tinham conquistado a competição 
na categoria de base. Na próxima 

semana, elas disputam a etapa da 
Suíça, no Circuito Mundial.

cidade do vôlei
Nos últimos anos, Uberlândia 

tem se transformado em um dos 
mais importantes polos de vôlei do 
Brasil, sediando na Arena Sabiazi-
nho, construída e inaugurada pelo 
prefeito em 2008, jogos decisivos 
da Superliga Masculina e Femini-
na, Campeonato Sul-americano 
Feminino, o Pré-Olímpico de Vôlei 
Feminino, a Supercopa de Vôlei (nas 
versões masculina e feminina).

Atualmente a Futel tem capaci-
dade para atender gratuitamente 
até 500 crianças e adolescentes 
no vôlei (masculino e feminino), 
desde a iniciação esportiva até o 
alto rendimento. A modalidade é 
oferecida no UTC, no Sesi Gravatás, 
nos poliesportivos Roosevelt e Tan-
credo Neves e no Núcleo Lagoinha.

duda, Ana Patrícia, odelmo leão, tainá e victória
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