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Uma pesquisa conduzida pela Onfly, startup 
especializada em gestão de viagens e 
despesas para empresas, com base em 
dados extraídos da própria plataforma e 

do site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 
mostra que, em 2021, as tarifas subiram 19,3% e, em 
2022, até fevereiro, a alta foi de quase 15%. Além 
das companhias diminuírem os preços promocio-
nais, que levavam os custos para baixo dos valores 
convencionais, ainda foram adicionados reajustes. 
Para o CEO da startup, Marcelo Linhares, a valor do 
petróleo, somado ao aumento na cotação do dólar, 
que pressionou cada vez mais o setor da aviação, 
impactou diretamente os gastos com as passagens 
aéreas nacionais e internacionais. 

Preço de PAssAgens AéreAs
teve Aumento de quAse
15% no início deSte ano
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O quadro político nacional aponta, mais 
uma vez, para uma polarização entre es-
querda e direita. E, faltando pouco mais de 2 
meses para as eleições deste ano, os ânimos 
estão ainda mais acalorados, o que já vem 
ocorrendo há algum tempo. Tanto que os 
casos de violência política cresceram 335% 
nos últimos 3 anos. Foram 214 ocorrências 
no primeiro semestre de 2022, frente a 47 
registros no mesmo período de 2019. O em-
presário Fabiano Cazeca (foto) vê com tristeza 
esses embates. “Pessoas se agredindo, se ma-
tando e trocando xingamentos. A política não 
deveria ter espaço para essas coisas”, afirma.

Violência obstétrica já foi
sofrida por 25% das mulheres

A pesquisa “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, da Fundação Perseu Abra-
mo, mostra que 25% delas já sofreram algum tipo de violência obstétrica. O tema ganhou repercussão 
após o caso do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que foi filmado estuprando uma paciente 
dopada durante a cesariana. A ginecologista e obstetra Denise Gomes atribui essa realidade a uma série 
de fatores. “Desde a formação dos profissionais, a estrutura inadequada dos serviços, além da falta de 
acompanhamento de pré-natal”.

30% dos adultos no Brasil 
são acometidos pelo refluxo

Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, 30% dos adultos no 
Brasil sofrem com a chamada doença do refluxo, o que corresponde a 50 mi-
lhões de pessoas. Ela acontece quando o ácido do estômago volta pelo esôfago, 
provocando sintomas como azia, dor no peito, entre outros. A boa notícia é que 
o problema tem tratamento, que inclui a mudança de hábitos alimentares ruins, 
medicamentos e, em alguns casos, até cirurgia. Conforme explica Antônio Már-
cio, gastroenterologista e hepatologista, quem tem o hábito de ingerir alimentos 
gordurosos está mais propenso a ter a patologia. “Além disso, os obesos e os 
consumidores de álcool e fumo também estão sujeitos a sofrer com o refluxo. 
Outro risco é para quem tem hérnia de hiato”.

Bullying não é brincadeira
A maioria dos brasileiros acredita que os atos repetitivos de humilhação, intimidação e ameaças, 

que caracterizam o bullying e cyberbullying, têm aumentado no país. E a preocupação das famílias de 
que seus filhos sofram essa violência também é alta. Apesar disso, a percepção de muitos é que ainda 
faltam ações efetivas de combate ao problema. Para 75% dos entrevistados, atitudes que discriminam, 
humilham ou ridicularizam alguém não podem ser consideradas uma “brincadeira”. As agressões físicas 
e verbais podem deixar sequelas por toda a vida.

Fabiano cazeca faz análise
sobre atual cenário político
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tô paranoico

E D I T O R I A L

nat macedo

A lgumas pessoas ainda temem as 
consequências da COVID-19, estou 
entre elas. Devidamente vacinado 
por quatro vezes, ainda não me 

acostumei com a volta da tal liberdade de 
ação, idas e vindas de locais cheios e sem 
o uso da máscara. Com certeza estou me 
transformando num “expert” em isolamen-
tos. Este ano já foram quatro. Bastou alguém 
da minha convivência apresentar sintomas, 
para eu me resguardar. Não sei ao certo se 
é medo, consciência ou qualquer besteira. 
Medo da doença, eu tenho, e acho que todo 
mundo deveria ter. Consciência de não ser 
transmissor? Com toda certeza. 

E com este sentimento e isolado, já deixei 
de participar de inúmeros eventos sociais. 
Estou virando um eremita dentro de minha 
própria casa. Não quero sair para nada. Este 
ano perdi dois shows da Banda Boca de Sino - 
dos meus amigos de jornal, um show do Eras-
mo Carlos, dois jantares, dois bingos, uma 
roda de samba, uma cerimônia de terreiro, 
um culto, dois bailes do Celinho, aniversários 
em família e alguns encontros com amigos, 
todos antecipadamente marcados. 

Foram 2 anos sem encontrar, pessoal-
mente, com meus irmãos. Cheguei à conclu-
são que não tenho mais agenda. Confirmado 
mesmo, só minhas visitas ao meu médico, ao 
sacolão e ao supermercado. Tudo pertinho de 
casa, acompanhado da minha inseparável 
máscara. O que mais me faz falta é a ausência 
de filhos e netos. Isso é de doer. Mas tem a 
compensação de saciar nossas necessidades 
por “delivery”. Descobrimos que entregam 
tudo em casa. Mas e quem não pode des-
frutar disso? 

Desde o início da pande-
mia, já tive uma gripe 
forte, mesmo vacinado 
contra ela. Quase me 
derrubou. Mas a COVID 
não. Acho que passei 
perto. E isso aumentou 
muito o meu medo. Gri-
pei após um encontro 
de velhos companhei-
ros em um bar fecha-
do. Éramos 16 amigos 
retomando encontros men-
sais que tínhamos antes do 
distanciamento. Depois desse 
encontro, 12 ficaram gripados. 
Dois tiveram que receber tratamento 
mais sério. Mas, além dessa paranoia, tem 
outra coisa que me deixa “encucado”... 
Não existe mais nenhuma preocupação da 
população, das empresas e das autoridades 
com os números. Já nem falam mais nas 
Secretarias Municipal e Estadual da Saúde.

O Ministério da Saúde então, parece que 
fechou. Já esqueceram da Organização Mun-
dial da Saúde e nem chamadas para vacinas 
fazem mais. O número de crianças contami-
nadas cresce a cada dia e não existe nenhum 
plano para evitar o pior. No caso específico 
de Belo Horizonte, as escolas públicas munici-
pais e estaduais estão se transformando num 
verdadeiro criadouro do vírus. Sem nenhum 
controle, os alunos acabam levando o vírus 
de casa para a escola e vice-versa. Não usam 
máscara e ninguém sabe se se vacinaram 
ou não, pois não é cobrado o comprovante 
de vacinação contra a COVID-19. Professores 
são contaminados e ainda levam a doença 

para casa. E o processo se multiplica virando 
uma ciranda. 

Essa preocupação só é demonstrada pelo 
sindicato de classe, alarmado com o número 
sempre crescente de professores atingidos. Os 
números são tão elevados que as perícias da 
Prefeitura de Belo Horizonte, para analisar os 
casos de afastamentos de professores, estão 
sendo agendadas para agosto. Até quarenta 
dias depois da contaminação. No Estado, a 
coisa não é tão diferente. Ao que tudo indica, 
vamos virar uma espécie de reféns do vírus. 
Vamos ter que aprender a conviver com isso. 
Eu, pelo menos. Hoje não estou preparado, 
será que estou me acomodando? Muito 
melhor ver um bom filme em casa do que 
sair e correr o risco de me contaminar. Putz, 
tô mesmo paranoico…

25% das mulheres já sofreram
violência obstétrica no brasil

Dados do Relatório das Nações Unidas mos-
tram que uma em cada quatro mulheres já 
sofreram violência obstétrica no Brasil. Se-

gundo a análise, nos últimos 20 anos, profissionais 
de saúde ampliaram o uso de intervenções que 
antes serviam apenas para evitar riscos ou tratar 
complicações no parto. A pesquisa “Mulheres bra-
sileiras e gênero nos espaços público e privado”, 
da Fundação Perseu Abramo, revela que 25% delas 
já vivenciaram algum tipo de violência obstétrica.

O tema ganhou evidência após o médico 
anestesista Giovanni Quintella Bezerra ter sido 
filmado estuprando uma paciente dopada du-
rante uma cesariana. Depois da repercussão, 
outras mulheres pediram investigação de seus 
partos para saberem se foram ou não abusadas 
pelo profissional, uma vez que ele criou o hábito 
de aplicar doses altas de sedativo para deixá-las 
desacordadas.

Para tentar compreender melhor esta situa-
ção, o edição do brasil conversou com a gineco-
logista e obstetra Denise Gomes.

denise gomes: “é preciso mais informação 
para que as mulheres não sofram”

o que pode ser considerado violência 
obstétrica?

É toda ação realizada durante a assistência a 
uma gestante ou puérpera que desrespeite a sua 
autonomia, seu corpo, sem a sua anuência e con-
cordância, e sem necessidade ou em desacordo 
com o preconizado pelas evidências científicas. Tal 
violência pode ser física, verbal ou sexual.

25% das mulheres já sofreram violên-
cia obstétrica. A que você atribui isso?

Acredito que a uma série de fatores, que 
envolve desde a formação dos profissionais, es-
trutura dos serviços por vezes inadequada, além 
da falta de acompanhamento de pré-natal, o que 
aumenta os riscos gestacionais e a desinformação 
das mulheres.

como é possível identificar este tipo 
de violência? 

Quando a mulher não estiver vivenciando uma 
experiência de assistência que lhe traga conforto e 
segurança, podemos estar de frente a uma violên-
cia obstétrica. Evitar a agressão não significa não 
fazer procedimentos invasivos, mas executá-los 
quando necessário, da melhor maneira possível, 
e sempre orientando o que está acontecendo. 

Por muitas vezes temos que agir rápido e 
realizar intervenções. O tempo pode ser crucial 
entre a vida e a morte. Mas podemos e devemos 
fazer isso sempre com respeito, acolhimento e 
informando o que está ocorrendo.

como a mulher pode encontrar um 
profissional que a deixe confortável 
e segura. como avaliar isso?

A escolha do profissional é particular. Acredito 
que o melhor seja sempre fazer o pré-natal e 
aproveitar esses momentos para tirar todas as 
dúvidas e entender se família e equipe estão em 

acordo. Acredito que sentir clareza e empatia são 
fundamentais. 

quais as consequências físicas e men-
tais que essa violência pode trazer?

São muitas, nem consigo descrever todas. A 
mulher que dá à luz em uma situação de violência 
tem mais risco de desenvolver blues puerperal 
(melancolia da maternidade) e depressão 
pós-parto. Além disso, pode ter mais dificuldade 
em amamentar e cuidar do bebê, desenvolver 
medo de uma futura gestação e isso limitar seu 

planejamento reprodutivo. Cada caso é único e as 
consequências podem ser variadas.

quais medidas poderiam ser tomadas 
para diminuir esses casos?

Melhorar o planejamento reprodutivo e a 
assistência ao pré-natal, divulgar informação 
de qualidade e adequar os serviços de saúde 
melhorando a infraestrutura. Além de investir 
em treinamento e qualificação permanente dos 
profissionais e estimular a aproximação das ges-
tantes aos serviços de saúde durante a gestação.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

o brasileiro e o diabetes

P ara além da recente tragédia ocasionada pela 
COVID-19, eis que, ao longo de décadas, a huma-
nidade se depara com novos desafios para manter 
a saúde física e mental em ordem. Com o passar 
do tempo e graças à ciência, as pessoas foram en-

contrando caminhos menos dolorosos para dar continuidade 
a nossa existência.

Contudo, isso não se mostra suficiente para dissipar doen-
ças como é o caso do diabetes. Como uma erva daninha, essa 
patologia vem desafiando os profissionais da saúde e, agora, 
de acordo com os números de diferentes órgãos oficiais, cresce 
no mundo todo. Uma das explicações seria a vida moderna, 
que proporciona um estilo de vida cada vez mais sedentário 
junto a uma alimentação inadequada, baseada em comidas 
rápidas, industrializadas e ricas em açúcares e carboidratos. 

Segundo dados do Atlas Diabetes de 2021, recentemente 
divulgado, aproximadamente 537 milhões de adultos com 
idade média entre 20 e 79 anos, cerca de 10,5% da população 
mundial, sofre desse mal. Ao se fazer uma projeção, a expecta-
tiva é que esse número aumente para 643 milhões em 2030 
e 784 milhões em 2045. E esses são indicadores alarmantes, 
diga-se de passagem.

Esse estudo revela ainda que o Brasil é o campeão do 
ranking quando o assunto envolve a América Latina, com 15,7 
milhões de pessoas adultas diabéticas, caminhando para 23,2 
milhões até 2045. A verdade é que não é nada confortável 
saber que o nosso país ocupa o 6º lugar na lista mundial 
quando todos os países são incluídos. 

Infelizmente, o diabetes colocou o Brasil no top 3 entre 
as nações em que há maior despesas com tratamento. Neste 
ano, o custo estimado foi de US$ 42,9 bilhões, ficando atrás 
apenas da China e Estados Unidos, com US$ 165,3 bilhões e 
US$ 379,5 bilhões, respectivamente.  

A ciência cuida das consequências na ponta, no entanto, 
a premissa das informações nos leva a desafiar a todos a ter 
hábitos mais saudáveis na tentativa de evitar a doença. Pra-
ticar esportes de forma cotidiana e preferir alimentos menos 
industrializados podem ser os primeiros passos. Assim como 
ingerir bastante água, uma vez que ela ajuda na proteção 
contra a hiperglicemia, estado em que o sangue fica com 
altas taxas de açúcar.
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V I G Í L I A S

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

da redação

Após deixar o governo do Estado e realizar 
um período afastado do cenário político, Fer-
nando Pimentel (PT), agora pré-candidato à 
deputado federal, retomou com protagonismo 
à arena do embate de ideias e avaliações dos 
cenários locais e nacionais. Com um número 
significativo de seguidores nas redes sociais, 
o retorno do ex-governador tem dado o que 
falar. Desde o início deste ano, Pimentel tem 
sido, na avaliação de jornalistas e políticos, o 
protagonista no enfrentamento ao governo 
Zema em Minas. A troca de farpas entre os 
dois políticos tem gerado repercussão nacional.

Neste retorno, uma das ferramentas que 
tem surpreendido, pela qualidade dos conte-
údos, dos convidados e por render declarações 
fortes e incisivas, é o Podcast Voz Ativa. Con-
duzido por Pimentel, o programa semanal de 
entrevistas já recebeu o jornalista Florestan 
Fernandes, a ex-secretária de Estado de Edu-
cação, Macaé Evaristo, o ex-diretor presidente 
do Inhotim, Antônio Grassil, a historiadora 
Heloisa Starling, o cientista político Newton 
Bignotto, entre outros nomes referência em 
suas respectivas áreas.

Entre as declarações que geraram forte 
repercussão esteve a externada por Pimentel 
quando disse ser, o momento atual, mais 
grave do que o enfrentado durante o regime 
militar a partir de 1964. “Está acontecendo 
um cenário de ataques às instituições, hoje, 
que não tem precedentes na história do 
Brasil. O atual presidente não tem a menor 
capacidade para exercer o cargo que exerce. O 
grande inimigo do Bolsonaro é a Constituição 
de 1988”, avaliou.

Ataques ao governador Romeu Zema 
(Novo) também permeiam as conversas. No 
episódio em que recebeu a educadora Macaé 
Evaristo, Pimentel disparou: “O atual governa-
dor não respeita os professores e as professoras 
de Minas Gerais. Não apenas por não pagar o 
piso nacional, mas também por não dialogar 
com nenhuma categoria de servidores”.

Somam-se aos episódios semanais do Voz 
Ativa, disponibilizados no YouTube e nas de-
mais redes sociais do pré-candidato, os vídeos 
gravados pelo ex-governador que não deixam 
sem resposta o que ele define como “obsessão 
do Zema”. 

A cada ataque do atual governador, Pimentel 
se posiciona de forma enfática e sem meias pala-
vras. O embate entre ambos chegou ao ponto de 
Zema acusar, sem provas, que o governo anterior 
foi responsável por suicídios de prefeitos. Tal de-
claração “irresponsável e leviana”, nas palavras 
do ex-governador, geraram um processo contra 
o representante do Partido Novo em Minas.

Fabiano cazeca repercute sobre
casos de violência nesta eleição

Falta pouco mais de 2 meses para as 
eleições deste ano, mas o acirramento 
da polarização política mais intenso já 
acontece há alguns anos. Novamente, 

está bem clara a disputa entre esquerda e 
direita no Brasil e tanto apoiadores quanto 
pré-candidatos ficam com os ânimos exaltados. 
Um estudo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UniRio) indica que os casos de violên-
cia política cresceram 335% nos últimos 3 anos. 
Foram 214 ocorrências no primeiro semestre 
de 2022, enquanto o país teve 47 registros no 
mesmo período de 2019.

O empresário Fabiano Cazeca vê com 
tristeza esses embates políticos. “Pessoas se 
agredindo, se matando e trocando xingamen-
tos. A política não deveria ter espaço para essas 
coisas. É preciso que as autoridades punam 
exemplarmente os cidadãos que cometem 
esses tipos de crimes, seja violência física ou 
verbal”.

Ele afirma que essa oposição ocorre, prin-
cipalmente, pelas redes sociais. “Essas mídias 
ainda são vistas por muitos como um ambiente 
em que se pode publicar qualquer coisa e não 
ser penalizado. Na verdade, existem leis para 
isso, mas poucos têm o hábito de denunciar. 

Mais uma vez, temos no cenário atual uma 
polarização entre esquerda e direita, além de 
um centro totalmente apagado e sem reação 
alguma”, lamenta.

Cazeca reforça que a democracia é um 
regime político que deve sempre permanecer. 
“Ela não existe se não houver o respeito às 
instituições democráticas. Talvez muitos não 
se lembrem do período da ditatura no Brasil. É 

um sistema que ninguém deveria querer. Além 
de ser extremamente autoritário, as coisas 
aconteciam e ficavam ‘por baixo dos panos’. 
Na democracia também ocorrem escândalos 
políticos, mas tudo é investigado e as pessoas 
têm liberdade de falar sobre o assunto sem se 
preocupar com repressão”.

Recentemente, o Congresso aprovou uma 
regra que permite ocultar a identificação 
dos parlamentares responsáveis por indicar 
emendas de relator que, posteriormente, forem 
remanejadas para outras áreas do orçamento 
federal. “Tudo que é secreto não é bom. E um 
dos princípios da democracia é a transparência. 
Sou contrário a essa aprovação e vou continuar 
tecendo minhas críticas. O povo é o verdadeiro 
dono desse país e merece saber o que está 
acontecendo”, comenta.

Ainda de acordo com o empresário, o que 
acontece em Brasília acaba contaminando 
também outros políticos. Em Minas, os nomes 
que aparecem à frente nas pesquisas para o Pa-
lácio Tiradentes são o atual governador Romeu 
Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte 
Alexandre Kalil (PSD). “Ambos tem trocado 
farpas. Acredito que todo mundo tem direito 
de ser candidato, mostrar suas propostas e 
ideias de governo, mas também é necessário 
saber tratar seus adversários com o devido 
respeito”, conclui.

segundo o empresário, mais
uma vez temos a polarização

entre esquerda e direita
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nas redes sociais, Pimentel adquire
protagonismo no embate político
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executivo de ipatinga concede isenção
de iPtu a contribuintes de baixa renda

O prefeito de Ipatinga Gusta-
vo Nunes (PSL) sancionou a Lei nº 
4.405, que concede a isenção e 
remissão de IPTU para contribuin-
tes de baixa renda e que possuam 
imóveis financiados com recursos 
do Fundo de Arrendamento Re-
sidencial (FAR) ou do Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS), 
geridos pela Caixa Econômica 
Federal. A medida vai beneficiar 
quase 1 mil famílias, que ficarão 
isentas do tributo durante a 
vigência do financiamento. Com 
a sanção, fica revogada a Lei nº 
3.212, de agosto de 2013, que 
apresentava inconsistências e 
não havia sido devidamente 
regulamentada.

O teor da nova legislação foi 
publicado no Diário Oficial do 
Município no dia 7 de julho. De 
acordo com o chefe do Executivo, 
à nova lei atende a proposta do 
executivo quanto aos padrões de 
justiça tributária com fins sociais, 
normatiza as regras no município 
e resolve entraves administrativos 
que geram burocracias, retraba-
lhos e prejuízos aos mutuários.

“A nova lei passa a atender 
as exigências específicas desse 

grupo, que já tinham o benefício 
tributário garantido em níveis 
estadual e federal. Objetivando 
rever critérios que penalizam os 
cidadãos das mais diversas áreas”, 
disse o prefeito.

issqn

Ainda de acordo com a mesma 
lei, os prestadores de serviços 
enquadrados no subitem 7.02 da 
lista de serviços anexa Lei 2.033 
ficam isentos do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za (ISSQN) relativo à execução 
de obras de construção civil de 
imóveis residenciais, desde que 
o empreendimento esteja sendo 
financiado com recursos do FAR ou 
do FDS, geridos pela Caixa Econô-
mica Federal – Caixa e o município 
de Ipatinga seja interveniente no 
empreendimento.

No entanto, a isenção não se 
aplica ao contrato de subemprei-
tada e não desobriga o prestador 
do serviço do cumprimento das 
obrigações acessórias (decla-
rações mensais, trimestrais e 
anuais) previstas na legislação 
tributária específica.

Prefeito gustavo nunes

D
iv

ul
ga

çã
o

Azeredo e o Psdb
O ex-governador eduardo Azeredo (PSDB), tido como um dos nomes 

fortes do PSDB nacional, está sendo constantemente consultado sobre 
as ações do partido no Brasil de como a sigla deve agir em relação ao 
pleito eleitoral deste ano. Só para rememorar: ele também foi presidente 
nacional dos tucanos.

 

Político nervoso
Segundo fontes, a possibilidade de ser esquecido no estaleiro em 

seu projeto de se candidatar ao Senado deixou o deputado federal 
marcelo álvaro Antônio (PL) irritadíssimo. Alguns amigos dele têm 
dito que marcelo já teve choques com o presidente Jair bolsonaro (PL) 
lá atrás, quando foi obrigado a se afastar do Ministério do Turismo. 
Então, deveria saber que sua aproximação do grupo nunca foi tão 
sólida, como ele imagina. 

 

sucessão em nova lima
No alto dos seus 80 anos, o ex-prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, 

se diz bem de saúde, ao contrário do que chegou a ser propalado 
nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 
E mais, as fontes garantem: “Ele já voltou as conversas sobre política, 
e, se tudo der certo, vai disputar a prefeitura da cidade daqui a 2 anos. 
Então, seria bom o atual prefeito, João marcelo dieguez (Cidadania), 
ficar atento.

 

vereadores de bH
A tecnologia chegou de vez na Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte. Segundo a presidente nely Aquino (Podemos), o sistema de 
votação à distância veio para ficar. Vamos manter o modelo híbrido, 
presencial e pela internet, pois tem funcionado bem, inclusive com 
resultado no período de pandemia.

 

roscoe na política?
Semana passada, ao participar de uma solenidade dos 50 anos do 

Sebrae em Belo Horizonte, o presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio roscoe, voltou a ser lembrado 
para ser vice de romeu Zema (Novo), informação que ele já fez questão 
de desmentir meses atrás.

 

Andrea neves de volta
Outra informação dos bastidores. A irmã do senador Aécio neves 

(PSDB), Andrea neves (PSDB), é quem cuidou da organização do 
escritório político do deputado em BH, inclusive recontratando antigos 
colaboradores dele. Ou seja, depois de problemas, a influente andrea 
volta com a corda toda.

 

candidatos frente a frente
A TV Bandeirantes já está agendando os seus tradicionais debates 

políticos em todos os estados brasileiros. Aqui em Minas, segundo a 
emissora, já acertaram detalhes com os assessores de romeu Zema 
(Novo) e Alexandre Kalil (PSD). E aí, fica a curiosidade dos jornalistas 
para saber como vai ser este embate entre os dois principais candidatos.

 

chegando ao norte
Ex-vereador de BH, o agora deputado federal Fred costa (Patriota) 

está chegando firme no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, com 
objetivo de abocanhar alguns sufrágios da região. Tem colegas dele 
irados com essa atitude. Isso pode dar xabú.

 

ironias de Janones
Entrevistado por uma rede de TV semana passada, o pré-candidato 

à presidência, André Janones (Avante), lascou esta: “bolsonaro (PL) 
apoderou-se da bandeira do Brasil como sendo dele. E os demais 
cidadãos não podem mais se envolver no manto brasileiro? Ele é o 
dono desse símbolo também? Já não basta outras apropriações, como 
se propalar chefe dos evangélicos do país?”, indagou o parlamentar.

 

sumiço de malheiros
Na porta do Café Boca de Pito, na Savassi, alguém informou que 

o ex-vice-prefeito de BH, délio malheiros (PSD), estaria morando na 
praia, se afastando por completo da política mineira. Aí, outro atalhou: 
“Que nada, ele está com sérios problemas de saúde”. Mas então, ficou 
no ar o que está acontecendo com o político?
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Juntos somos mais resilientes

daniel Amaro

Dias atrás a revista econômica Mercado Co-
mum trouxe o renomado economista Luis 
Paulo Rosenberg, que nos brindou com as 

considerações que repassamos a vocês:
Importante trazer uma visão mais acessível do 

que está acontecendo, o que vemos no mercado 
mundial, no Brasil e quais são as perspectivas. 
Realmente é uma quadra terrível. Se pegarmos 
a quebra financeira de 2008, a pandemia e a 
guerra da Ucrânia são uma sucessão de agressões 
à normalidade econômica que, obviamente, tinha 
que trazer consequências. 

Poderia falar do que representa aquela especu-
lação desvairada de 2008 no mercado imobiliário 
americano, que se espalhou pelo mundo todo. A 
tragédia em termos de mortes que foi o COVID e o 
que significa algo que nunca tínhamos visto antes, 
nem demanda, nem oferta. 

Outra agressão brutal e grotesca que é a invasão 
pela Rússia, que ainda não se encerrou. Mas quero 
chamar a atenção para o  outro lado. É a rapidez 
e deficiência da resposta. Quando houve a crise 
de 2008, o sistema financeiro nunca esteve tão 
próximo do colapso. E mesmo assim o mundo todo 
se congraçou e tivemos a mais rápida recuperação 
de uma crise que faria a de 29 parecer brinquedo 
de escoteiro. Ou seja, o nosso instrumental. A nossa 
rapidez, a percepção política do que precisa ser feito, 
aguçou uma capacidade de defesa que ainda não 
tínhamos visto e isso, nós vimos no COVID. Esta tragé-
dia mundial poderia ter assumido proporções muito 
mais violentas. Lembram, em um ano tínhamos a 
vacina, o que nunca aconteceu. Mostrando que as 
forças da economia, as forças da tecnologia, a capa-
cidade que o homem continua tendo de mobilizar 
recursos, talentos e obstinação, continua existindo. 

Durante a crise o Estados Unidos, o Brasil, a 
Europa, todos se empenharam para o cidadão não 
passar fome. Vimos a Alemanha, que é o país mais 
rigoroso, mais severo, mais impiedoso que existe 

em relação à austeridade, a meritocracia, acudindo 
outros países, como Espanha e Portugal. Chamo 
a atenção de todos que apesar de ter sido uma 
quadra terrível, a capacidade de mobilização, a 
capacidade criativa, a energia dentro deste sistema 
econômico, que hoje tem uma só ideologia. 

Em 1989 quando o Muro de Berlim caiu, ao 
contrário do que se esperava, imaginávamos que 
o ocidente teria que derrubar o muro e libertar os 
“escravos” do regime soviético. E o que aconteceu? 
Eles é que derrubaram, não precisou dar um único 
tiro. A ineficiência do sistema era tal que só pelo o 
que eles conseguiam de notícias, percebiam que a 
solução estava na economia de mercado. E, desde 
então, viemos experimentando um crescimento 
da integração do mundo, da globalização, da 
especialização dos países daquilo que eles melhor 
sabem fazer, de uma forma espetacular. Isto não 
pode ser perdido de vista quando temos que ver 
tanto sofrimento, tanta tragédia. 

No fundo tem que ter planejamento, tem que 
ter uma visão de longo prazo, precisa saber onde 
quer chegar. E hoje, não tenhamos mais dúvida. Só 
chegaremos a algum lugar no mundo ou no Brasil, 
é com o setor privado, é com o empresariado, pois 
se o governo se limitar a fazer estudos, se limitar a 
planejar bem e se limitar, em casos como o nosso, 
a promover uma justiça social maior sem a inter-
venção do qual isto não vai acontecer, deixa que o 
resto nós faremos. 

E isto, voltando agora para o mercado bra-
sileiro, está acontecendo. Não posso deixar de 
lamuriar de um Banco Central que coloca a taxa 
de juros onde ele colocou, no overnight, como se 
esta fosse a economia com a maior inflação do 
mundo. Um dia destes saiu um ranking no qual 
o Brasil é o terceiro país com a maior inflação do 
mundo, primeiro a Turquia, depois a Rússia que 
está em guerra e a seguir o Brasil, que tem uma 
inflação acumulada de 13%. Ora, inflação não se 

mede pelo acumulado. Se você está numa luta 
contra a inflação, tem que olhar para frente. Se 
olhar assim, nos Estados Unidos foi de 1% no mês 
passado e a do Brasil foi de 0,5%. Estamos usando 
uma dosagem do remédio absolutamente mortal. 
Não precisava fazer isto. Nos tratam como se a 
compulsão à inflação fosse nossa e que, portanto, 
onde nos outros países estão trabalhando com 3 a 
4% de juros, aqui estamos trabalhando com mais 
de 13 e ainda discutindo se não devia estar em 15%. 
A critica ao Banco Central, quando há, é a de que 
deveria ter os juros mais baixos do que deveria. 

Quando você olha o que aconteceu de mo-
dernização institucional no atual governo, é extre-
mamente louvável. Veja o que aconteceu quanto 
a consciência sobre o déficit público. Nunca havia 
sido este assunto debatido com a intensidade que 
é hoje. Isto é uma conquista. Chamo a atenção 
para a privatização de setor de saneamento, outra 
conquista. 

Hoje em dia o setor privado adquiriu uma 
força, um dinamismo, uma independência, que 
faz com que o político acabe fazendo o que a mo-
dernização exige. E o país está se modernizando. 
Está avançando, se preparando para um novo 
momento. Tivemos a reforma trabalhista, temos 
esta flexibilidade de vermos o salário real caindo, 
mas o nível de empregos subindo. 

Neste segundo semestre, sem dúvida, vamos 
fechar o ano em recessão, pelo efeito da taxa de 
juros. Mas fecharemos 2022 com condições de 
recuperação muito sustentável. Com a estrutura 
que temos hoje, com mais liberdade, com mais 
participação do setor privado, a coisa muda. Este 
movimento vai permitir o contínuo crescimento 
para os próximos anos, seja o governo que vier. É 
só criar as condições para que possamos produzir. 
Teremos um começo de um novo governo com uma 
situação bem melhor, com esperanças renovadas e 
um futuro melhor do que vivenciamos até agora.

gasolina mais cara faz crescer os
serviços de entrega com bicicleta

Com o alto preço do combustível, além dos 
gastos para aquisição e manutenção de 
uma moto, uma alternativa de entrega 
vem crescendo e gerando renda para mi-

lhares de pessoas. São os chamados “bike boys”, que 
utilizam a bicicleta como ferramenta de trabalho. A 
startup Giross, especializada em delivery, registrou 
30 mil entregas via pedaladas em Minas Gerais 
este ano. A modalidade corresponde a 20% de 
todos os entregadores cadastrados na plataforma 
e as adesões aumentaram 4,2% entre janeiro e 
abril de 2022. 

Somente no primeiro quadrimestre do ano, os 
preços dos combustíveis subiram, em média, 32,8%. 
Em Minas, mesmo com redução da alíquota do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos 
(ICMS) de 31% para 18%, o litro da gasolina está 
cotado em R$ 6,57.

Com relação à aquisição de uma motocicleta 
nova, as fabricantes também atualizaram os valores e 
o item do modelo simples pode oscilar entre R$ 8.500 
e R$ 11.500. Já os custos para tirar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) chegam a cerca de R$ 2.300, de-
pendendo da cidade onde o aluno fizer a aplicação. A 
manutenção e a revisão também pesam no orçamento 
e podem abocanhar mais de R$ 200 mensais.

Dado este cenário, o aumento pode ser confir-
mado pela quantidade de bike boys que circulam 
pelas ruas. Um deles é João Paulo Soares, que 
encontrou na modalidade uma forma de ganhar 
dinheiro. “Fui dispensado na pandemia e não 
queria ficar sem trabalhar. Já andava de bicicleta 
como hobby, mas agora virou minha profissão. 
Manter uma moto, arcar com CNH, gasolina, 
documentação, impostos é tudo caro, sem falar 
na manutenção”.

Ele afirma que costuma pedalar mais de 50 km 
por dia. “Consigo um bom dinheiro com as entre-
gas. Recebo uma média de R$ 5 por cada uma e 
faço cerca de 10 a 15 todos os dias. Por mês tenho 
conseguido faturar R$ 3 mil. O pessoal acha curioso 
a ideia de usar a bicicleta, mas consideram válida a 
iniciativa. Para me proteger no trânsito, uso todos 
os equipamentos, como capacete, colete refletor e 
até uma camisa de manga longa para não pegar 
muito sol”, conta.

O auxiliar de serviços gerais Amadeu Pereira 
também atua fazendo entregas usando a sua bici-
cleta. “Como todo trabalho tem as suas vantagens 
e desvantagens. Pontos positivos é que não tem 
horários específicos a cumprir e nem dias certos. 
Já as dificuldades são o perigo do trânsito e a falta 
de empatia das pessoas com os ciclistas. Outra 
questão é quando está chovendo não temos como 
ficar nas ruas”.

Apesar dos problemas, ele não pensa em largar 
a profissão. “Nosso dia a dia tem muitos obstáculos, 
mas já me acostumei. Atuo como bike boy há cerca 
de um ano. Em todo esse tempo, nunca ganhei me-
nos de R$ 2 mil mensais, trabalhando com jornada 
de 8 horas diárias. Durante a pandemia, conheço 
vários colegas que também se cadastraram em 
aplicativos para fazer entregas”.

Fernanda do Carmo é mais uma que adotou a 
bicicleta como ferramenta de trabalho há 6 meses. 
“Ter a bike como meio de transporte é essencial nos 
dias de hoje. Ela não emite poluentes, não tem gasto 
com combustível ou manutenções caras e ainda 
ajuda a fazer uma atividade física e também a ga-
nhar algum dinheiro. Dá para faturar uns R$ 2.500 
por mês. Os maiores problemas são os perigos no 
trânsito e o valor baixo que, muitas vezes, o aplica-
tivo propõe, sem falar nas viagens longas demais”.

Ainda segundo ela, faltam rotas cicloviárias e 
é necessário disputar espaço com veículos automo-
tores. “Isso coloca nossa vida em risco. Também 
sinto falta de locais para estacionar a bicicleta. Me 
protejo como posso no meu dia a dia e não faço 
entregas durante a noite. Como uso uma bike de 
qualidade, o equipamento custa caro. Tenho medo 
de assalto e não arrisco perder meu instrumento de 
trabalho”, conclui.

entenda as diferenças

cicloviA: é um caminho próprio destina-
do às bicicletas, mas separado fisicamen-
te das pistas onde o tráfego motorizado 
circula.

cicloFAixA: trata-se de uma faixa sim-
plesmente delimitada com pintura, ta-
chões e olhos de gato, além das placas 
de sinalização vertical.

ciclorrotAs: solução de compartilha-
mento das ruas entre veículos motoriza-
dos e bicicletas, melhorando as condi-
ções de segurança na circulação.modalidade alternativa é uma garantia de renda para milhares de trabalhadores
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Prestígio de João vitor
Quem quiser ser deputado estadual na aliança do Cidadania/PSDB 

precisa angariar sempre acima de 60 mil votos. Até porque, esta é a 
marca que se estabelece para os interessados na eleição do parlamento 
mineiro. De uma coisa muitos têm certeza, uma destas vagas do grupo 
deverá ser do atual deputado João vitor xavier (Cidadania). Mas existem 
outros nomes de peso, como do deputado João leite (PSDB).

 

Pimentel e Zema
Esta frase foi ouvida na porta do tradicional Café Nice, no Centro 

de BH: “Quando Zema (Novo) faz críticas constantes à administração 
do ex-governador Fernando Pimentel (PT), ele está trazendo o nome 
do petista para o noticiário político e, assim, contribui muito para a 
candidatura dele, que busca uma vaga na Câmara Federal”. Coisas da 
política mineira.

 

Jogo profissional
“Agora terminou o treino. Vai começar o jogo profissional para valer. 

A partir das convenções partidárias, a decantação acontece e, no cenário 
político nacional, estão todos de olho em Minas, pois querem ver a 
opinião do eleitorado daqui. Como se sabe, somos a síntese política do 
Brasil”. Palavra do ex-governador Alberto Pinto coelho (PP).

 

Problemas internacionais
As recentes decisões do governo federal, visando aumentar os valores 

do orçamento da União para cobrir as despesas com programas sociais, irá 
contribuir ainda mais para o descontrole fiscal, segundo especialistas do 
setor econômico. O problema é que os investidores internacionais podem 
fugir em massa dos investimentos no Brasil. A conferir claro...

 

tse sem estrutura
Na opinião de especialistas e advogados, vai ser muito difícil o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poder usar a sua estrutura própria para 
minimizar os embates e desavenças entre os grupos políticos bolsonaris-
tas e lulistas. Para eles, terá de haver um reforço do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e das Forças de Segurança. Mas como, gente? 

 

chegada do 5g
Para o jornalista e apresentador de TV, marcelo tas, o governo 

federal deveria ter inaugurado a chegada da tecnologia do 5G no Brasil 
em escolas do Nordeste ao invés de começar por Brasília, onde todos já 
vivem em altas mordomias.

 

legião de inimigos
Experiente jornalista, o comentarista da GloboNews, carlos Alberto 

Sardenberg, disse em um dos seus muitos comentários: “É até difícil 
imaginar como foi que o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro guimarães, conseguiu angariar tantos inimigos dentro da insti-
tuição em apenas 3 anos de administração”. 

sem programa
Os jornalistas da crônica política de Brasília andam na bronca, pois 

até hoje não conseguiram saber quais são efetivamente os programas 
de governo dos dois principais candidatos à Presidência da República, 
bolsonaro (PL) e lula (PT). Pelo visto, vão continuar esperando, não é 
mesmo, gente!?

 

competência comprovada
“Os bolsonaristas, são de longe, muito mais competentes no uso 

de suas redes sociais do que o grupo de seu principal adversário neste 
pleito eleitoral, lula (PT). Essa é uma realidade que pode fazer diferença. 
Opinião do filósofo luiz Felipe Pondé.
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relatório projeta alta nos preços das passagens aéreas no brasil

Em 2021, a tarifa aumentou 19,3% e, este ano, até fevereiro, foi de quase 15%

O s preços das passagens aéreas no Brasil 
dispararam em 2022. É o que mostra uma 
pesquisa conduzida pela Onfly, startup espe-
cializada em gestão de viagens e despesas 

para empresas com base em dados extraídos da pró-
pria plataforma e do site da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). Em 2021, a tarifa aumentou 19,3% 
e, este ano, até fevereiro, a alta foi de quase 15%.

Para os trechos com maior tráfego de passagei-
ros, o acréscimo foi ainda maior, entre três e quatro 
vezes. Além das empresas diminuírem as tarifas 
promocionais, que levavam os preços para baixo 
dos valores convencionais, ainda foram adicionados 
os reajustes. Por exemplo: os trechos São Paulo 
(Congonhas) ao Rio (Santos Dumont) e São Paulo 
(Congonhas) à cidade de Belo Horizonte (as duas 
rotas comerciais mais importantes do país) apresen-
taram as maiores variações. O custo da passagem 
chegou a ficar quatro vezes mais caro, lembrando 
que são viagens que levam em torno de 1 hora e 20 
minutos de avião.

Segundo a Anac, no 1º trimestre deste ano, o valor 
médio das tarifas aéreas domésticas foi de R$ 548,16, 
acréscimo de 21% em relação ao custo acumulado nos 
três primeiros meses de 2019, período pré-pandemia, 
quando os bilhetes foram vendidos, em média, por 
R$ 453,51. Ainda segundo a agência, de janeiro a 
abril, os valores tiveram um aumento de 41,5% na 
comparação com igual período de 2021.  

Para o CEO da Onfly, Marcelo Linhares, diversos 
fatores influenciaram na elevação da tarifa dos voos 
nacionais, como o reajuste que as companhias aéreas 
realizaram no período de flexibilização e retomada 
das viagens pós-pandemia, sejam elas de negócios 
ou turismo. “Além disso, as empresas seguraram 
os valores das passagens com custos promocionais 
artificialmente devido à baixa demanda e procura 
durante a crise sanitária”.

De acordo com ele, outro fator é a guerra no 
Leste Europeu que bagunçou o mercado mundial 
energético e de combustíveis. “As incertezas dentro 
do cenário macroeconômico global elevaram, com 
valores recordes, o preço do petróleo, influenciando 

expressivamente o custo médio do querosene de 
aviação (QAV), somado ao aumento na cotação do 
dólar, que pressionou o setor da aviação, com efeitos 
diretos nas passagens aéreas nacionais e internacio-
nais - focos de discussões dentro e fora do mercado”. 

Conforme a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), o QAV responde historicamente 
por mais de um terço dos custos do setor que, 
por sua vez, têm uma parcela de mais de 50% 
dolarizada. O CEO explica o que compõe as tarifas 
das passagens. “Em geral, metade dos custos da 
aviação são em dólar, então o aumento da moe-
da americana influencia bem no crescimento do 
preço. Com a oferta equilibrada e uma maior de-
manda, causada pelo relaxamento da pandemia, 
os valores naturalmente subiram. Outro ponto que 
vale reforçar é que estamos comparando com uma 
base do ano passado muito baixa”.

Para Linhares, a demanda global por viagens 
aéreas cresceu após o relaxamento da pandemia. 
“Empresas como Azul e GOL já retornaram o volume 
de viagens e o que estamos vendo na Europa é que 
as companhias não estavam preparadas para este 
aumento de volume”.

Ele orienta que o tempo de antecedência de com-
pra é hoje o melhor jeito para reduzir gastos com o 
bilhete. “Fazer a aquisição meses antes da viagem e 
pegar tarifas promocionais das aeronaves diminuem 
bastante as despesas”.

O desenvolvedor de software, Gustavo Henrique, 
diz que antes da pandemia costumava fazer pelo 
menos duas viagens por ano, uma delas interna-
cional. “No entanto, depois do pico da pandemia, 
tenho encontrado passagens mais caras. Eu viajei 
uma vez após o relaxamento da quarentena, porém 
é impossível não notar o aumento nas passagens, 
os voos nacionais estão muito caros, quase o dobro 
quando comparado a 2019 ”.

Ele conta o que faz para conseguir melhores 
preços e ofertas. “Procuro voos em horários mais 
baratos e em dias que não possuem tanto fluxo e 
os aeroportos vão estar mais vazios. Também tento 
comprar com o máximo de antecedência possível e 
um amigo me aconselhou que outra forma de bara-
tear a passagens é escolher aeroportos que tenham 
mais oferta de voos”.

Para os trechos com maior tráfego de passageiros, o acréscimo foi ainda maior

País tem mais de
60 milhões de pessoas
com contas em atraso

Com menos dinheiro no bolso por causa da inflação e do 
desemprego, o trabalhador passa aperto e deixa contas sem pa-
gar. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigente Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que 
quase 40% dos brasileiros adultos, um universo de mais de 62 
milhões de pessoas, tinham contas em atraso no mês passado.

Em abril de 2022, o percentual de negativados - termo técnico 
para definir quem tem contas em atraso e o chamado “nome sujo” 
no mercado - cresceu 5,59% com relação ao mesmo mês do ano 
passado. Mais de 50% das pessoas endividas têm contas em atraso 
por período entre 90 dias a um ano.

De acordo com o mesmo levantamento, o número de dívidas 
em atraso no mês de abril aumentou 9,89% em relação ao mesmo 
período de 2021. A média de dívida por pessoa negativada é de 
pouco mais de R$ 3500 e mais da metade das dívidas é com bancos.

O presidente da CNDL, José César Costa, diz que “o desemprego 
elevado é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios a se-
rem enfrentados pelo país e isso está ligado diretamente ao retorno 
do crescimento econômico, que ainda não alavancou. A renda da 
população foi fortemente afetada pela pandemia, e isso, somado 
ao aumento da inflação, contribui para a piora da inadimplência”.

No mesmo release, o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior diz que o cenário econômico do país ainda é muito delicado, 
por isso, o momento requer muita cautela na hora de decidir como 
utilizar o dinheiro, a fim de evitar a inadimplência. “O ideal é gastar 
apenas com o necessário e, se possível, buscar construir uma reser-
va de emergência para fazer frente a um eventual imprevisto”, diz.

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) começa 
no dia 1º de agosto, o Censo 
2022. O objetivo é “contar os 
habitantes do território nacio-

nal, identificar suas características e revelar 
como vivem os brasileiros, produzindo infor-
mações imprescindíveis para a definição de 
políticas públicas e a tomada de decisões 
de investimentos da iniciativa privada ou 
de qualquer nível de governo”.

Neste ano, o IBGE em Minas Gerais pe-
diu a ajuda do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas 
Gerais (Sindicon MG) para esclarecer os 
síndicos sobre como serão as visitas dos 
recenseadores e de que forma os condômi-
nos poderão participar. Essa é uma forma 
de quebrar a resistência por parte de alguns 
condomínios em deixar os servidores do 
IBGE entrarem.

De acordo com a coordenadora de di-
vulgação do censo demográfico em Minas 
Gerais, Luciene Longo, os cidadãos terão três 
formas de responder o questionário do cen-
so: presencialmente, por telefone ou pela 
internet. Entretanto, as três formas precisam 

de contato com o recenseador. “Se a pessoa 
optar por responder pelo site ou aplicativo 
do IBGE, ela vai precisar do e-ticket, que é 
uma espécie de senha, que é fornecida pelo 
servidor do IBGE. Se ela quiser responder por 
telefone ou presencialmente, precisa agen-
dar um horário, também com o recenseador 
que visitar o prédio”, explica ela. 

É por esses motivos que os síndicos pre-
cisam entender como funcionam as visitas e 
saber que é possível confirmar a identidade 
do funcionário a serviço do censo que vai 
fazer o trabalho. Há duas maneiras de fazer 
essa checagem. Uma delas é pelo telefone 
0800-721 8181 e a outra pelo site do IBGE. 
Nos dois meios, basta fornecer o número de 
identificação fornecido pela pessoa que se 
apresentar ao condomínio como recensea-
dor. Também estará disponível no site a foto 
do servidor destinado a atender cada área. 

Tomando as medidas de segurança, 
Luciene reforça a importância da partici-
pação de todos. “É importante que os sín-
dicos mobilizem os condôminos e que eles 
estejam dispostos a abrir as portas para o 
IBGE. Todos os moradores devem responder 
o questionário e o envolvimento do síndico 

é importante para que as pessoas se sintam 
mais seguras”, diz ela.

Outro ponto que gera receio e, por isso, 
muita resistência em responder o censo é a 
declaração de renda. Segundo Luciene, o 
dado é sigiloso e após a coleta, é desiden-
tificado, ou seja, não é atribuído à pessoa 
física e, sim, à moradia. Ela diz também que 
o cidadão não precisa informar a renda ao 
recenseador; ele mesmo pode preencher 
esse dado, inclusive na visita presencial.

Para o presidente do Sindicon MG, advo-
gado especializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz, com todas 
as cautelas tomadas, a participação de 
todos será muito importante. “Até mesmo 
para o Sindicon MG será de grande rele-
vância saber quantas pessoas moram em 
condomínios em Minas Gerais para que 
nós possamos desenvolver atividades de 
representação para todo esse público, tanto 
internamente, quanto levar as demandas 
dos condomínios a setores públicos quando 
for o caso. Por isso, peço a todos que parti-
cipem”, conclui.

Informações sobre o Censo 2022 podem 
ser consultadas no site www.ibge.gov.br.

Presidente da cndl, José césar costa

censo 2022: moradores de condomínios 
também precisam participar
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano guimarães, 1865
Bairro Planalto - itapoã - Bh - Mg

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

reFlexÃo - O crime de Foz do Iguaçu merece uma profunda reflexão das 
autoridades brasileiras no momento em que vamos entrar numa campanha 
política nacional, com dois candidatos polêmicos e que levam seus eleitores à 
prática de violência. De um lado, um que sofreu um longo processo e cumpriu 
pena depois de passar por três tribunais até ganhar a liberdade. Do outro, um 
presidente buscando a reeleição e que, durante seu mandato, não soube colocar 
suas sugestões perante ao povo brasileiro, provocando sua base com denúncias 
sem comprovação que levaram a manifestações que geram violência e o crime 
de Foz de Iguaçu é um reflexo disso. Lula (PT) e Bolsonaro (PL) deveriam juntos 
vir a público e defender o debate de ideias e nunca uma campanha violenta. A 
paz eleitoral depende deles, aliás até agora não conheço nenhuma proposta dos 
dois. O único candidato que tem um programa de governo é Ciro Gomes (PDT).

cAmPAnHA - A Prefeitura de Belo Horizonte está lançando uma campanha 
publicitária usando uma música de Ary Barroso, “Isto aqui o que é?”, um sam-
ba exaltação dos muitos, feitos pelo mineiro de Ubá que conquistou o Brasil 
com suas canções durante algumas décadas. Seria interessante que a agência 
produtora da peça exibisse, durante o filme na TV, essa informação, revelando 
que a campanha se inspira na canção de Barroso.

corAJosAs - O Brasil deve uma homenagem nacional para as enfermeiras que 
conseguiram flagrar um médico abusando da paciente que estava sedada, por-
tanto, indefesa diante de um monstro. Não fosse a coragem dessas profissionais 
de saúde, esse bandido não estaria preso.

Concerto
Espetácu�

A união entre música e circo em uma
apresentação emocionante e surpreendente!

Data:

Horário:

20h30

20/07
Local:

G�nde
Teat� do
Sesc
Paadium

Orquest� de
Câma� Sesc

g�po
T�mpu�m&

Participações especiais:

Coral Jovem Sesc 
Núcleo de Formação em Dança do Sesc

Garanta seu
ingresso:

Bilheteria Sesc
Palladium 
Doação de 2kg de
alimento não perecível.

Sympla 
Doação de
R$10,00 para o
Mesa Brasil Sesc.

casamento
importante

registro do
casamento de maria
Hilda com o lucas,

filhos do odelmo leão,
Ana Paula Junqueira, e
verediano e marcilian
regina, que aconteceu

em uberlândia
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A Prefeitura de bH tem novo prefeito, mas nada mudou na cidade 
em termos de limpeza. O Centro continua degradado e precisando de 
um “banho de loja”.

Pelo andar da carruagem, toda prefeitura da região metropolitana 
vai ter uma reclamação contra a construção do Rodoanel. A verdade é 
que muitos interesses vão ser prejudicados na hora de fazer as desa-
propriações. 

os próximos dias vão ser de muita conversa política em Minas. O 
senador Alexandre da Silveira, que disputa a reeleição para o Senado, 
já se decidiu a apoiar a chapa de Lula e Alckmin e, naturalmente, a 
candidatura a governador do seu partido, o PSD, liderada por Alexandre 
Kalil. Espontaneamente, o senador Rodrigo Pacheco deverá segui-lo.

A rádio itatiaia, depois de mais de 60 anos no bairro do Bonfim, 
vai mudar seus estúdios para Avenida Barão Homem de Melo, no Buri-
tis. O local da atual sede deverá virar um conjunto habitacional, o que 
pode mudar a região que anda muito abandonada pelo poder público. 

Foi realizado, nos dias 9 e 10 de julho, o maior evento de Jiu-jitsu, 
em Betim, no ginásio poliesportivo Divino Braga. Paulo Peposo Curi 
sagrou-se campeão na categoria acima de 100 kg e na categoria ab-
soluto Masters 5.

sérgio moreira, roberto simões e o jornalista lauro diniz,
durante solenidade de comemoração dos 50 anos do sebrae
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domingo, 17 de julho

Marília Azevedo
Ludmila Carneiro
Breno Lucas

segunda-feira, 18

Renato- Café Nice
Teresa Rocha
Giovane Freire

terça-feira, 19

Ubaldo Miranda
Ex-deputada Vera Coutinho
Artur Viana Neto

quarta-feira, 20

Senhora Maria Mirtes
Senhora Selma Campos
Chiquinho Oliveira

quinta-feira, 21

América Lazzarotti
Luiz Fernando - Café Palhares

sexta-feira, 22

Leonardo Barreto
Ubiratã Soares de Sá Junior

sábado, 23

Tomaz da Mata Machado
Eduardo de Aquino
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coordenAdorA médicA dA cArdiologiA PediátricA do biocor 
cristianemar@hotmail.com

cristiAne mArtins

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Assistência e apoio à criança
com cardiopatia congênita

O número de pacientes com 
cardiopatias congêni-
tas é alarmante. Quase 

90% dos mais de 1 milhão de 
pacientes no mundo com car-
diopatias congênitas recebe 
cuidado aquém do necessário 
ou não chegam a receber cui-
dado. Dados divulgados por 
órgãos de cardiopatia congênita 
confirmam severa escassez de 
hospitais de alta complexidade 
cardiovascular, que prestam 
atendimento ao Sistema Único 
de Saúde no Brasil, para o tra-
tamento das crianças com Car-
diopatia Congênita (CC), fator 
responsável pelo alto índice de 
mortes destas crianças.

Após anos de inúmeras dis-
cussões com o Ministério da 
Saúde, por parte da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovas-
cular, do Departamento de Cirur-
gia Cardiovascular Pediátrica, do 
Departamento de Cardiologia 
Pediátrica, da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia e diversos ci-
rurgiões engajados, o Ministério 
finalmente iniciou o Plano Na-
cional de Assistência a crianças 

com cardiopatia congênita da 
qual a meta amplia a atenção a 
esses pacientes através do SUS. 
A portaria nº 1.727/17 estabelece 
ações que favoreçam o acesso 
ao diagnóstico, tratamento e 
reabilitação da criança e ado-
lescente com a doença.

Pesquisas do Ministério da 
Saúde apontaram que um a 
cada 100 recém-nascidos pos-
suem cardiopatia congênita, 
sendo que a mortalidade desses 
bebês com menos de 1 ano de 
vida é devido à doença que che-
ga a 20%.  Infelizmente, cerca de 
29 mil crianças nascem com o 
problema no coração todo ano, 
das quais 80% necessitam de 
cirurgia cardíaca.

Vale enfatizar que o diag-
nóstico rápido é a chave para 
o tratamento. O ideal é que o 
recém-nascido seja diagnosti-
cado com a doença até o sétimo 
dia de vida e inicie o tratamento 
o mais rápido possível. Como 
não é considerada uma doença 
evitável, o diagnóstico pré-sin-
tomático dos defeitos cardíacos 
que ameaçam a sobrevivência 

do recém-nascido é primordial 
para que haja um atendimento 
correto no tempo necessário.

O que precisamos de ime-
diato é chamar a atenção sobre 
a importância de assegurar aos 
pacientes com diagnóstico de 
CC, acesso a centros de trata-
mentos especializados. O atendi-
mento dos pacientes com cardio-
patia congênita é uma questão 
que merece muita atenção. 
Atualmente no Brasil, somente 
63 centros são especializados 
no tratamento de cardiopatia 
congênita, e 60% deles estão 
concentrados na região Sudeste.

A carência de centros de 
diagnóstico e tratamento; a 
lentidão no encaminhamento 
do bebê para um centro de 
cardiologia neonatal (o ideal 
é até o sétimo dia de vida); o 
baixo número de UTIs dedica-
das à cardiologia pediátrica; 
o déficit de recursos humanos 
e de material, principalmente 
na área cardíaca; e a triagem 
ineficaz são alguns dos maiores 
desafios dos Órgãos de Sistema 
de Saúde. Fica o alerta!

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

Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.

Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso

refluxo: doença do trato digestivo
afeta 50 milhões de brasileiros

S ensação de queimação 
no peito, azia, indiges-
tão e tosse seca após 
as refeições. Quem so-
fre de refluxo conhece 

bem esses sintomas. De acordo 
com estimativa da Federação 
Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG), 30% dos adultos são 
acometidos pela doença, corres-
pondendo a cerca de 50 milhões 
de brasileiros. O problema tem 
tratamento, que pode ser por 
meio de medicamentos, mudan-
ça de hábitos alimentares ruins 
e, em alguns casos, a cirurgia é 
indicada.

Segundo explica Antônio Már-
cio, gastroenterologista e hepato-
logista do Hospital Felício Rocho, o 
refluxo pode ocorrer vez ou outra 
e ser considerado normal, como 
depois de comer uma feijoada e 
ir deitar logo em seguida. “Vira 
uma doença quando o problema é 
crônico e atrapalha a qualidade de 
vida da pessoa. Ela acontece quan-
do o ácido do estômago volta pelo 
esôfago, causando irritação nessa 
mucosa que não é preparada para 
receber esse líquido”.

Ele acrescenta que sempre que 
comemos alguma coisa, o esôfago 
é o responsável por transportar o 
alimento até o estômago. “No fi-
nal dele há um músculo chamado 
de esfíncter esofágico, que funcio-

na como uma porta que controla 
a abertura e o fechamento do 
órgão. Quem sofre de refluxo en-
frenta um problema nessa válvula 
e o suco ácido acaba atingindo a 
parede do esôfago”.

Entre os fatores que podem 
causar o desenvolvimento da 
doença, Antônio Márcio cita maus 
hábitos alimentares, especialmen-
te pessoas que ingerem alimentos 
gordurosos e mais pesados no 
período da noite. “Além disso, os 
obesos e os consumidores de álcool 
e fumo também estão sujeitos a 
sofrer com o refluxo. Outro risco 
é para quem tem hérnia de hiato, 
uma alteração na anatomia do 
estômago e que prejudica o funcio-
namento da válvula do esôfago”.

O diagnóstico é feito por um es-
pecialista da área. “Normalmente, 
apenas pelos sintomas já é possível 
identificar a doença. Ela causa 
sensação de queimação ou dor no 
peito, arrotos, indigestão, tosse 
seca, laringite, até mesmo crises 
de asma e problemas respiratórios. 
Mas é importante realizar a endos-
copia e a pHmetria para observar 
o nível de acidez do estômago e a 
deficiência do esfíncter”, esclarece.

tratamento

A mudança de hábito é o 
primeiro passo para combater o 
problema, explica o médico. “O 
controle do refluxo passa, primei-
ramente, pela consciência do pró-
prio paciente. É importante rever a 
alimentação e consumir produtos 
mais leves. Já 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”.

De acordo com Antônio Márcio, 
a cirurgia pode ter indicação nos 
casos em que as mudanças no esti-
lo de vida e o uso de medicamentos 
não tiveram o resultado esperado. 
“Também nos quadros graves 
que já apresentam complicações. 
O procedimento visa estreitar o 
esfíncter esofágico inferior para 
controle do refluxo”, finaliza.

Alimentação

Alguns cuidados podem au-
xiliar na melhora dos sintomas 
de quem tem refluxo. Segundo a 
nutricionista Ana Paula Gomes, 
o ideal é adotar uma dieta ba-
lanceada. “Evite comidas ricas 
em gorduras e açúcares, como 

as frituras, embutidos e doces. 
Eles dificultam a digestão e ficam 
mais tempo no estômago. Já a 
cafeína atrapalha a contração dos 
esfíncteres e favorece o refluxo. 
Alimentos fermentados também 
não devem ser consumidos, pois 
irritam a mucosa gastrointestinal”.

Ela fala sobre alguns hábitos 
que são benéficos. “Coma pe-
quenas porções de 3 em 3 horas, 
mastigue bem, evite a ingestão 
de líquidos durante as refeições, 
assim como ir deitar logo após 
se alimentar. Espere pelo menos 
2 horas e eleve a cabeceira da 
cama de 15 a 20 cm para facilitar o 
esvaziamento gástrico. Por último, 
aumente o consumo de vegetais, 
frutas e carnes brancas”.

Antônio márcio é gastroenterologista e hepatologista

daniel Amaro
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“o refluxo
acontece quando

o ácido do
estômago volta
pelo esôfago,

causando
irritação

nessa mucosa”

mailto:cristianemar@hotmail.com


G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
16 a 23 de julho de 2022

igor dias

79% das pessoas consideram que
casos de bullying cresceram no país

O bullying é o comportamen-
to sistemático de agressão 
física, moral e psicológica 

realizado por uma pessoa ou 
grupo com outro indivíduo. Os 
efeitos dessa violência acarretam 
sofrimentos profundos e podem 
manter danos psicológicos no 
subconsciente das vítimas. De 
acordo com um artigo recente da 
revista científica Harvard Review 
of Psychiatry, a prática na infância 
causa 27 vezes mais chances de 
desenvolvimento do transtorno de 
pânico entre mulheres e 18 vezes 
mais entre os homens no início da 
vida adulta. 

Além disso, segundo o levanta-
mento do Observatório Febraban - 
Pesquisa Febraban Ipespe “Bullying 
e Cancelamento: Impacto na vida 
dos brasileiros”, 79% dos entrevis-
tados acham que os casos cresce-
ram no Brasil. A impressão sobe 
para 85% em relação a essa prática 
por meio dos celulares, mídias 
sociais e jogos. E a preocupação 
com o tema aumenta na mesma 
medida. Para 75% dos entrevis-
tados, atitudes que discriminam, 
humilham ou ridicularizam alguém 
não podem ser consideradas como 
“brincadeira”.

Apesar do impacto, quase 
metade dos entrevistados (49%) 
considera que o tema tem sido tra-
tado de forma insuficiente. Entre 
os mais jovens, de 18 a 24 anos, 
57% acham que o assunto é abor-
dado com descaso. A pesquisa foi 

realizada entre os dias 21 de maio 
e 2 de junho deste ano, com 3 mil 
pessoas nas cinco regiões do país.

Para o psicólogo parental, 
Filipe Colombini, o bullying pode 
ser realizado em diversos luga-
res, como a escola ou interação 
on-line (redes sociais), chamado 
de cyberbullying. “As causas são 
multifatoriais, podendo ter mo-
delos parentais/familiares de 
agressão; déficit em habilidades 
sociais; busca de reconhecimento 
social/grupal; dificuldade de 
interação social; baixa autoesti-
ma e de confiança. Tais fatores 
podem estar relacionados tanto 
às pessoas que fazem, recebem 
e/ou observam a prática. Não há 

posições fixas nessas situações e 
sim, papéis dinâmicos, pois quem 
sofre o bullying pode praticá-lo e 
vice-versa”.

Ainda de acordo com a Febra-
ban, escolas e faculdades são locais 
que deveriam dar um suporte aos 
alunos, mas, segundo a pesquisa, 
são os principais espaços para o 
cometimento do bullying. 63% 
dos entrevistados disseram que 
sofreram em instituições de ensino, 
enquanto 25% afirmaram que foi 
por meio de celulares, mensagens 
ou redes sociais, e 4% em locais de 
trabalho ou próximo de casa. 

Colombini diz que esses am-
bientes devem promover ações 
coletivas para se falar sobre o 

assunto e formas de agir contra 
tal agressão. “É essencial tornar 
essa denúncia necessária e ativa 
no ambiente escolar, perpassando 
para as discussões familiares e de 
amigos. Evitar achar culpados, 
e sim promover uma gestão de 
conflitos em que todos são par-
ticipantes”.

O psicólogo aconselha que os 
pais das vítimas e dos agressores 
conversem abertamente com os 
filhos, evitando mais punições e 
contra agressões. “Mediar tais 
conflitos junto com a escola por 
meio de reuniões parentais, com 
os professores, equipe gestora, 
etc. Não rotular quem são os cul-
pados, pois os papéis não são fixos 

e todos precisam se envolver para 
lidar com o contexto de violência”.

Ele ressalta que é mais impor-
tante focar na prevenção do que 
em ações remediativas. “Validar 
e incentivar ações de denúncias 
ativas e coletivas, na qual todos 
possam se abrir sobre o que está 
sentindo e pensando, além de dis-
cutir sobre preconceito, violência 
de gênero, etc. A escola precisa 
tornar o tema uma discussão mais 
natural e menos encoberta”.

Colombini também faz um 
adendo de que o presenciador 
também pode ser um agravante 
para toda a situação. “O espec-
tador pode alimentar o bullying, 
dando atenção e voz ao agressor, 

por exemplo. Ele pode assumir 
um papel ativo ou passivo e todas 
essas formas de interação prejudi-
cam ainda mais a situação”

Segundo o psicólogo, os efeitos 
podem ser físicos e psicológicos para 
a vítima dessa violência e persegui-
ção. “Queda da imunidade; dores 
de cabeça; irritabilidade; extrema 
tristeza; ansiedade; sensação de 
esgotamento; aumento de propen-
são de transtornos psiquiátricos e de 
comportamentos impulsivos; abuso 
de substâncias; autoagressões e até 
tentativa de suicídio”.

A estudante T.M.*, conta que 
aos 14 anos começou a ser vítima 
de bullying por ser homossexual e 
que isso durou cerca de 2 anos. “Eu 
sofria agressões verbais de colegas 
um pouco mais velhos do que eu e 
me sentia um lixo, decidi não con-
tar para meus pais nem para ne-
nhuma autoridade da escola, ape-
nas me distanciava das pessoas”.

A situação só chegou ao fim 
quando ela decidiu mudar de es-
cola, por não aguentar mais viver 
aquilo diariamente. “Infelizmente, 
o respeito não é ensinado da forma 
correta, as pessoas só se preocupam 
consigo mesmas e não ligam para 
como o outro se sente. Acredito que o 
bullying pode existir em qualquer ida-
de, mas os adolescentes são os que 
mais sofrem, na maioria das vezes 
passa despercebido, pois tanto nas 
escolas quanto nas famílias é julgado 
como ‘brincadeira’ de alunos ou uma 
fase que algum dia vai passar”.

*A pedido da entrevistada,
o seu nome foi preservado.

A escola precisa discutir o tema de forma mais natural e menos encoberta
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sebrae minas completa 50 anos
OSebrae Minas completou 50 anos 

de atuação no dia 11 de julho. 
Neste meio século de história, a 
instituição se destacou pelo apoio 

às micro e pequenas empresas e pelas 
ações de estímulo ao empreendedorismo, 
melhoria do ambiente de negócios e do 
desenvolvimento econômico dos municípios 
mineiros.

Hoje, o que justifica esse trabalho são 
mais de 3 milhões de empreendimentos 
formais, que respondem por 58% dos 
empregos e 40% dos salários pagos no 
estado. Este é o retrato atual dos pequenos 
negócios, segmento que representa 99% 
das empresas ativas em Minas Gerais. 

Além do atendimento individual, 
apoiando cada empreendedor em sua 
trajetória à frente do próprio negócio, o 
Sebrae Minas investe em estratégias de 
desenvolvimento de setores e territórios 
do estado. No suporte empresarial, oferece 
diversas soluções para apoiar os empreen-
dedores na melhoria da gestão e na busca 
do crescimento.

Todo o atendimento realizado pela insti-
tuição, de forma presencial ou remota, tem 
o propósito de despertar e fortalecer atitu-
des e competências essenciais para aumen-
tar a competitividade dos pequenos negó-
cios. “Não é exagero dizer que grande parte 
das micro e pequenas empresas mineiras 
bem-sucedidas transformou ou iniciou cor-
retamente seus negócios com a assessoria e 
o apoio do Sebrae Minas. A instituição tem 
um índice de recomendação superior a 83 
pontos, um patamar considerado de exce-
lência”, destaca Roberto Simões, presidente 
do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

 

inovação e pioneirismo 
Investimentos em tecnologia, conheci-

mento e inovação sempre foram prioridade 
para o Sebrae Minas. Para acompanhar a 
evolução das micro e pequenas empresas, 
a instituição desenvolveu soluções que 
suportaram os pequenos negócios, tanto 
nos momentos de prosperidade quanto nos 
difíceis. São diversos projetos impactantes 
e transformadores, como a Escola Técnica 
de Formação Gerencial (ETFG), hoje Escola 

do Sebrae, o Educampo, o Núcleo de Em-
preendedorismo Juvenil (NEJ), para citar 
apenas alguns.

A Escola do Sebrae, criada em 1994, inau-
gurou a trajetória da instituição na educação 
empreendedora de jovens. “A escola lançou 
um modelo pedagógico inovador, aliando o 
Ensino Médio ao Técnico em Administração. 
Ela já formou mais de 12 mil alunos, que 
saíram de lá preparados não apenas para 
gerir bem um negócio, mas, principalmente, 
para serem protagonistas em suas carreiras 
e na sociedade”, frisa Simões.

Esse pioneirismo, aliado aos trabalhos 
de disseminação da educação empreen-
dedora nas escolas públicas do estado, 
alcançando educadores e alunos do Ensino 
Fundamental ao Superior, deram ao Sebrae 
Minas a atribuição de responder, em nível 
nacional, pelo Centro de Referência em 
Educação Empreendedora, o CER, uma 
plataforma digital de estudos, pesquisas, 
ferramentas e tecnologias sobre o tema.

O Sebrae Minas inova dia a dia, para 
oferecer soluções adequadas às necessi-
dades das micro e pequenas empresas e 
à criação de um ambiente favorável ao 
empreendedorismo. Para isso, a instituição 
também realiza um amplo trabalho de arti-
culação e apoio na elaboração e implemen-

tação de políticas públicas e medidas legais 
que ajudam a garantir melhores condições 
de competitividade e sustentabilidade aos 
pequenos negócios.

Um exemplo dessa atuação é a Abor-
dagem DEL – Desenvolvimento Econômico 
Local, um modelo de intervenção criado 
pelo Sebrae Minas, em 2016, para apoiar 
o poder público municipal e as lideranças 
locais na estruturação de iniciativas e 
projetos que contribuam para estimular o 
empreendedorismo, os pequenos negócios 
e o progresso. 

O DEL orienta o planejamento estraté-
gico de ações para dinamizar as vantagens 
competitivas e favorecer o crescimento eco-
nômico de uma localidade. Ao mesmo tem-
po, permite elevar o capital empreendedor, 
fortalecer o tecido empresarial, solidificar 
a governança para o desenvolvimento, a 
reestru turação produtiva e a inserção global 
do território.

 50 + 50: passado, presente 
e futuro em sintonia 

O Centro de Assistência Gerencial de Mi-
nas Gerais (Ceag-MG), inaugurado em 11 de 
julho de 1972, foi instituído pela Fundação 
João Pinheiro e o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG). Uma semana 
antes, naquele mesmo ano, o Governo Fe-
deral criou o Centro Brasileiro de Assistência 
Gerencial às Pequenas e Médias Empresas 
(Cebrae), inaugurado em 5 de julho.

O Ceag-MG nasceu com a missão de 
reduzir o alto índice de mortalidade das 
pequenas e médias empresas do estado. Os 
empreendedores recebiam orientação técni-
ca e gerencial para melhorar o desempenho 
dos negócios, mas já em seus primeiros 
anos a instituição se tornou uma referência 
no incentivo ao empreendedorismo em 
Minas Gerais.  

“Ao longo desses 50 anos, ações li-
deradas ou apoiadas pelo Sebrae Minas 
garantiram tratamento legal diferenciado 
aos pequenos negócios, como a redução de 
impostos e a desburocratização do processo 
de abertura e gestão de empresas. A criação 
do SIMPLES, em 1996, e a aprovação da Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas, em 
2006, foram algumas conquistas impor-
tantes do segmento: e o Sebrae participou 
ativamente da construção desses marcos 
legais”, conta Simões.

O Sebrae acompanhou as mudanças 
econômicas e sociais de cada década, 
buscando sempre oferecer aos empreende-
dores o suporte necessário para superar os 
desafios e impulsionar os negócios. E mais 
recentemente, diante dos inúmeros desafios 
impostos pela pandemia aos empreendedo-
res, o Sebrae se consolidou como um serviço 
essencial à sociedade.

Em meio às turbulências provocadas 
pela suspensão das atividades presenciais 
de vários segmentos, a instituição ofere-
ceu amplo acesso aos empreendedores a 
produtos e serviços para a atualização dos 
seus modelos de negócio. “Esse apoio foi e 
continua sendo fundamental para que os 
empreendedores sigam acompanhando 
as mudanças no comportamento do con-
sumidor, fortaleçam sua presença digital 
e busquem se posicionar de forma mais 
competitiva e sustentável no mercado”, 
conclui Simões.

 

Pequenos negócios geram 
7 a cada 10 empregos em mg 

Somente nos quatro primeiros meses de 
2022, as micro e pequenas empresas (MPE) 
mineiras geraram um saldo de 53.977 novos 
postos de trabalho, o que representa 74,6% 
do saldo total para o estado. O resultado é 
quatro vezes maior que o saldo gerado pelas 
empresas de médio e grande porte, que 
fecharam o mesmo período com um saldo 
de 18.333 vagas, 25,4% do total.

“Os pequenos negócios são fundamen-
tais para a geração de trabalho, renda e 
para o desenvolvimento de Minas Gerais. 
São um segmento estratégico para a econo-
mia e precisam ter sua importância cada vez 
mais reconhecida pela sociedade”, destaca 
o presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae Minas.

Segundo Simões, a instituição tem como 
uma de suas prioridades estratégicas arti-
cular parcerias e esforços com o objetivo de 
criar, em cada município mineiro, condições 

que favoreçam a iniciativa empreendedora, 
o amplo acesso a serviços e produtos de 
orientação e capacitação gerencial, além da 
criação e implementação de leis e medidas 
que desonerem e simplifiquem o dia a dia 
dos pequenos negócios.

“O legado que recebemos ao longo 
desses 50 anos nos deu condições de 
cumprir nosso propósito de ‘impulsionar o 
empreendedorismo para transformar vidas’. 
Chegamos até aqui graças à confiança e 
ao reconhecimento da sociedade. E vamos 
trilhar o futuro convictos de nossa responsa-
bilidade, dispostos a ser sempre efetivos em 
nossa missão: de contribuir com o sucesso 
de cada empreendedor e o desenvolvimento 
do nosso estado”, afirma.

“os pequenos

negócios são

fundamentais

para geração de

trabalho, renda e

desenvolvimento

de minas gerais”

Uma trajetória 
marcada pelo 
estímulo à cultura 
empreendedora e o 
fortalecimento dos 
pequenos negócios 
do estado.
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roberto simões, presidente do conselho
deliberativo do sebrae minas
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cdl e PbH retomam debates
relacionados à gestão da cidade
Convidada pela Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH) 
para debater pautas re-
lacionadas à gestão da 

cidade, a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) apresentou no dia 11 de 
julho, ao coordenador da Regio-
nal Centro-Sul, Álvaro Eduardo 
Goulart, situações e problemas 
observados e relatados pelos qua-
se 14 mil associados à entidade. 

“Elaboramos as principais 
demandas da região Centro-Sul 
e apresentamos ao coordenador. 
Nosso objetivo é reunir as deman-
das de toda a cidade”, explicou o 
presidente da CDL/BH, Marcelo de 
Souza e Silva. 

A reunião contou ainda com 
a participação do vice-presidente 
de Relações Institucionais da enti-
dade, Marcos Innecco Correa e do 
gerente institucional, Joel Souza.

Um dos pontos apresentados 
à PBH foi a necessidade de políti-
cas de revitalização do ambiente 
urbano para o comércio. Por meio 
de relatos de comerciantes asso-
ciados, os últimos três meses de 
2022 apresentaram uma queda 
vertiginosa do número de pessoas 
“nas ruas”, em restaurantes, bares 
e demais estabelecimentos do 
setor de serviços e lazer.

Na opinião do presidente da 
CDL/BH, a retomada da vida na ci-
dade depende de condições básicas, 
da garantia de segurança, ilumina-
ção e de transporte para ir e vir. “É 
muito importante a manutenção e 
revitalização dos principais centros 
comerciais da cidade, a exemplo 
do hipercentro, da Savassi e do 
Barro Preto, que carecem de mais 
limpeza, manutenção, podas de ár-
vore, fiscalização contra ambulantes 
e melhoria da mobilidade”, disse.

moradores em 
situação de rua 

Com o esvaziamento das ruas 
associado ao baixo alcance das 
atuais ações de políticas sociais, tem 
se observado o aumento de relatos 
de sensação de insegurança. Gran-
de parte das vezes, essa sensação 
está relacionada com o perceptível 
crescimento do número de pessoas 
em situação de rua, que usam dos 
espaços comerciais para se refugiar. 

Sobre esse tema, o secretário Álvaro 
Goulart explicou que o objetivo da 
PBH é garantir moradia e empre-
go para essas pessoas. “Estamos 
estudando uma forma de ofertar 
empregos para os moradores em 
situação de rua. Precisamos dar 
dignidade a todos eles”.

Marcelo de Souza e Silva co-
mentou sobre a política adotada em 
Vitória (ES), que tem apresentado 
bons resultados, de acordo com a 
população e empresários da capital 

capixaba. “A CDL/BH está à disposi-
ção para levar um grupo multidisci-
plinar para conhecer, de perto, as 
ações e seus resultados”, afirmou.

transporte público

Outro tema apresentado ao 
secretário e que gera impacto direto 
nos setores de comércio e serviços 
é a mobilidade urbana. “Temos 
assistido à falta de acessibilidade 
da população de Belo Horizonte 

para ir e vir. O transporte coletivo 
não tem atendido os morado-
res da capital”, disse Marcelo de 
Souza e Silva. Sobre esse assunto, a 
CDL/BH explicou ao secretário que 
tem acompanhado junto à Abrasel 
e demais parceiros do Conselho de 
Defesa do Empresariado (Cede) a 
realização de uma pesquisa sobre 
como os trabalhadores do comércio 
têm feito para voltar para casa e as 
necessidades de transporte coletivo. 

Também foram discutidos na 
reunião, assuntos sobre ilumina-
ção, limpeza urbana, distribuição 
desordenada de alimentação 
à população de rua e oferta de 
vagas de estacionamento rotativo.

“Precisamos encontrar soluções 
para todos esses problemas. A 
CDL/BH está pronta a colaborar e 
apoiar ações que contribuam para 
a revitalização da cidade”, afirmou 
o presidente da entidade. “A pre-
feitura deve ser protagonista em 
todos esses assuntos. Mas podemos 
trabalhar em conjunto. A prefeitura 
e a sociedade civil organizada têm 
muito trabalho a ser feito. Da nossa 
parte, estamos prontos para apoiar, 
ajudar e também chamar outras 
entidades do setor econômico para 
colaborar. Só assim teremos a reto-
mada da vida econômica e social de 
Belo Horizonte”, concluiu.
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Parques da capital têm programação de
férias e atividades para todas as idades

Julho é tempo de férias e de 
brincar ao ar livre. A Prefeitura de 
Belo Horizonte oferece dezenas de 
atividades em vários parques da 
capital para garantir a diversão da 
criançada e os momentos de lazer 
em família. 

Desde o dia 14 de julho, aconte-
cem várias recreações infantis em 14 
parques de várias regionais. Serão 
três semanas de atrações, todas 
gratuitas, promovidas pela Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer e a 
Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica, juntamente com seus 
parceiros. 

As crianças poderão se divertir 
com cama elástica, brinquedos 
infláveis, piscina de bolinhas, pin-
tura facial, oficina de circo, jogos 
de tabuleiro, ping pong, slackline, 
apresentação musical, aulas de 
skate e até um bate papo e sessão 
de fotos e autógrafos com a atleta 
da seleção Brasileira Feminina de 
Skate, Gabriela Mazzeto. As ativida-
des têm o objetivo de proporcionar 
para as crianças e a comunidade o 
acesso ao lazer e à recreação, além 
do convívio com a natureza durante 
o período de férias escolares.

 

melhorias nos parques 
Desde a reabertura dos parques 

ocorrida em agosto de 2020, após a 
primeira onda da pandemia, a Fun-
dação de Parques Municipais e Zoo-
botânica e a Belotur estão aplicando 
junto aos visitantes dos parques e 
da Zoobotânica uma pesquisa de 

satisfação com o passeio e perfil dos 
visitantes. Com a coleta dos dados, 
a Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica pode levantar deman-
das, pontos de melhoria e pontos de 
acerto para direcionar as ações de 
gestão de cada unidade. 

A pesquisa faz parte de uma 
parceria entre o Observatório do 
Turismo de Belo Horizonte, órgão 
ligado à Belotur que monitora indi-
cadores da atividade turística para 
fornecer dados e inteligência de 
mercado para as políticas públicas, 
juntamente com a Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica. 
As pesquisas também estão dispo-
níveis em cartazes distribuídos pelos 
parques, com QR Code/link. 

Entre os aspectos abordados 
pela pesquisa estão o nível de satis-
fação com a visita, opinião quanto 
ao processo de agendamento e 
análise dos serviços e equipamen-
tos disponibilizados no parque. Os 
dados coletados são tabulados e 
organizados para que seja possível 
identificar as mudanças possíveis 
a curto, médio e longo prazo, e 
estabelecer as estratégias e ações 
necessárias para executá-las. 

Graças à pesquisa, algumas 
mudanças já foram feitas e já têm 
trazido satisfação aos visitantes, 
como por exemplo, a distribuição 
de mapas impressos para facilitar 
a visitação no Jardim Zoológico e 
no Jardim Botânico, bem como a 
melhoria do serviço de alimentação 
nesses locais, com a autorização de 
acesso de food trucks ao local. 

Também está em andamento 
um projeto de incremento da si-
nalização educativa no Zoológico, 
com a implantação de mais placas 
de identificação dos recintos, de 
conscientização para preservação 
e desafios enfrentados por cada 
espécie, sobre hábitos dos animais 
e sobre como podemos ajudar na 
preservação do meio ambiente, re-
duzindo nosso impacto na natureza. 

Outras melhorias, previamente 
identificadas pela Fundação, foram 
priorizadas graças às solicitações 
identificadas com maior frequência 
na pesquisa de satisfação do visi-
tante, como pinturas em parques, 
manutenção em brinquedos e equi-
pamentos de ginástica e esporte 
(pinturas de quadras, trocas de telas, 
recuperação de pisos), entre outras.
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Prefeitura de itabirito
lança alvará on-line

Marcando a contagem regressiva para a comemora-
ção dos 100 anos de Itabirito, a prefeitura promoveu no 
dia 7 de julho, mais uma edição das Ações Centenárias. 
A programação deste mês contemplou o lançamento 
oficial do alvará eletrônico, aulão de ritmos especial e 
entrega de obra no bairro Santo Antônio. Agilidade e 
modernização para empresas.

Na abertura da programação, a prefeitura realizou, 
por meio de transmissão no Facebook, o lançamento do 
sistema de alvará eletrônico no município. Com a fer-
ramenta, será possível a abertura e alteração cadastral 
de empresas de forma eletrônica. Entre os dias 18 e 25 
de julho, será disponibilizado um treinamento sobre o 
novo sistema. Contribuintes interessados em participar 
devem encaminhar solicitação para fazendaitabirito@
pmi.mg.gov.br. “É um meio facilitado para as empresas. 

Será possível acompanhar, virtualmente, todos os 
processos e o andamento das solicitações. A plataforma 
já está disponível e esse foi o primeiro dos lançamentos 
que virão para melhorar o atendimento ao contribuinte 
em Itabirito”, pontuou a secretária de Fazenda, Rane 
Curto. Esquenta para a Julifest O aulão de ritmos ganhou 
mais uma edição no Complexo Turístico da Estação, des-
ta vez em clima de Julifest. Na oportunidade, integrantes 
do programa Movimente-se receberam kits com camisa 
e squeeze como incentivo à prática de atividades físicas. 

“Trabalhamos para que o esporte alcance toda a 
cidade. Mas é sempre interessante quando trazemos 
a aula de ritmos para o Centro. Assim apresentamos 
à população toda a potência da dança e a energia dos 
participantes”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, 
Raphael Rondow. Mais mobilidade no Santo Antônio 
Encerrando a programação das Ações Centenárias, o 

bairro Santo Antônio recebeu a entrega das intervenções 
na Rua Francisco Mendanha. 

Foram realizadas abertura e pavimentação de tre-
cho, execução do muro de arrimo, construção de escada 
e instalação de corrimão, além de plantio de grama, pin-
tura de sinalização viária e instalação de placas verticais. 
Morador do bairro há 30 anos, Augusto Cezar da Silva 
destaca que as intervenções facilitaram a mobilidade. 
“Há mais ou menos 50 anos a comunidade pede para 
abrir essa rua. Era um local com muito mato e entulho. 
Essas obras beneficiaram muito. Agora não precisamos 
mais dar a volta para andar no bairro”.

 A solenidade contou com a presença de autoridades 
municipais, moradores e estudantes da Escola Municipal 
Guilherme Hallais França, que realizaram uma apresen-
tação de quadrilha. “A obra está entregue. É um sonho 
realizado para os moradores do bairro Santo Antônio, 
que tanto idealizaram a abertura da rua. Que todos 
possam se locomover com maior segurança e facilida-
de”, destacou o prefeito Orlando Caldeira (Cidadania).

PM
I

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/avalie-sua-visita
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/avalie-sua-visita
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A dicotomia do árbitro de vídeo no brasil

No futebol, segura-
mente mais do que 
em qualquer outro 
esporte, o árbitro é 

um agente muito importante 
nas variações de dinâmica do 
jogo devido às inúmeras possi-
bilidades e interpretações que 
a partida futebolística propor-
ciona. Símbolo de autoridade e 
imparcialidade, o juiz de futebol 
é quem tem o papel de eliminar 
a violência improdutiva, as 
jogadas irregulares, tudo em 
nome da disciplina e da valori-
zação do espetáculo. Além de 
decidir quando o jogo deve ser 
interrompido e recomeçado por 
meio da marcação de faltas, o 
árbitro é quem legitima o resul-
tado de uma partida. O árbitro 
de vídeo já é uma realidade e 
está presente nas grandes com-
petições estaduais, nacionais e 
internacionais.  

A implantação de recursos 
tecnológicos a meu sentir tem 
trazido uma mudança radical 
na leitura do jogo de futebol. 
Para tanto, tem sido necessário 
muita compreensão de todos os 
envolvidos neste apaixonante 
esporte. Jogadores, técnicos, 
dirigentes, árbitros, gestores de 
arbitragem, torcedores, enfim, 
todos precisam colaborar. Afinal, 
a ferramenta é de grande valia 

para o futebol. Vem passando 
por adaptações a fim de tornar 
o jogo mais dinâmico, sem 
grandes interrupções. Daí a 
importância de todos os atores 
envolvidos se interessarem mais 
sobre como funciona o protocolo 
do VAR (sigla em inglês do árbi-
tro de vídeo) e, acima de tudo, 
respeitar suas diretrizes. 

Ao longo do tempo, a his-
tória do futebol nos mostra 
diversas mudanças na forma 
como o jogo é disputado. Os 
esquemas táticos estão sempre 
mudando e se reciclando. A 
capacidade física dos jogadores 
se intensificou, e a velocidade do 
jogo evidentemente aumentou. 
Apenas a arbitragem é que per-
maneceu de certa forma, parada 
no tempo. O uso da tecnologia 
é uma tentativa válida nesse 
sentido, com o objetivo principal 
de trazer ainda mais justiça para 
o futebol.

Neste sentido, enalteço o 
competente jornalista Carlos 
Eduardo Mansur em sua co-
luna esportiva publicada no 
Jornal O Globo de 19/02/2021 
“(...) Durante anos, o Brasil 
desacreditou o juiz de campo. 
Agora, uma vez pactuado que 
o torneio seria disputado com 
auxílio tecnológico, a desmo-
ralização se direcionou primeiro 

ao árbitro de vídeo. Agora, 
chega ao software. Ainda que 
seja imperfeito o sistema, não 
é preciso grande esforço intelec-
tual para reconhecer o quanto 
é mais confiável do que o olho 
humano. Ainda assim, somos 
obrigados a ouvir dirigentes 
exibindo, no olhômetro, certe-
zas categóricas, atribuindo-se o 
direito de não só disputar com 
a máquina, mas de desquali-
ficá-la. O que vivemos é uma 
desmoralização conveniente, 
seja do VAR, do árbitro, da com-
petição ou do bode expiatório 
que se apresentar. As regras 
assinadas tem prazo de vali-
dade apenas até que o afago 
na ira da arquibancada ou a 
necessidade de desviar o foco 
do campo se torne prioridade. 
Afinal, é confortável terceirizar 
a derrota. É sempre útil fazer 
um exercício: qual último clube 
que se dispôs elaborar uma pro-
posta de profissionalização ou 
desenvolvimento de árbitros? 
Qual deles se dedicou mais a 
polir a credibilidade do campe-
onato do que a “jogar para a 
plateia”?. No Brasil, as regras 
valem enquanto são conve-
nientes. É despudorada a forma 
como rasga qualquer acordo, 
qualquer pacto. O futebol é um 
microcosmo do país”.

brasil ganha destaque mundial de beach tennis
Modalidade tem crescido e ganhado mais adeptos

Não é novidade que a práti-
ca de esportes traz inúme-
ros benefícios à saúde. A 

dica unânime entre especialistas 
da área é que cada pessoa encon-
tre a modalidade que lhe dê prazer 
a fim de tornar a rotina mais fácil. 
Em meio a tantas opções, o beach 
tennis tem se destacado. Dados da 
Federação Internacional de Tênis 
(ITF) apontam que houve um 
aumento de 12% no número de 
brasileiros praticantes do esporte 
entre janeiro e abril deste ano.

A análise mostra que o beach 
tennis tem se profissionalizado no 
país. Prova disso é um crescimento 
significativo nos rankings mun-
diais. Segundo a ITF, apenas em 
2022, a participação de brasileiros 
neste índice subiu de 15,52% do 
total em janeiro para 20,84% em 
abril no masculino e de 13,03% 
para 18,33% no feminino. 

O fisioterapeuta esportivo 
Vitor Alvarenga explica que o 
esporte é relativamente recente 
no país. “Foi criado na Itália nos 
anos 1980 e chegou por aqui em 
2000. Essa modalidade é pratica-
da na areia e se parece um pouco 

com uma mistura entre tênis, 
vôlei e badminton. As quadras 
são retangulares, sempre com 
16 metros de comprimento. Em 
jogos de duplas, a largura cai 
pela metade, enquanto que em 
partidas simples são necessários 
4,5 metros de largura. Ao contrá-
rio do tênis de quadra, em que a 
rede se encosta no chão, ela fica 
suspensa e sua altura deve ser de 
1,7 metro tanto nos jogos simples 
quanto no de duplas”.

Ele acrescenta que o número 
de adeptos ao beach tennis tem 
crescido, pois não é um esporte 
difícil de ser aprendido. “Algumas 

pessoas que nunca jogaram já 
conseguem praticar nas primei-
ras aulas. Em Minas Gerais ainda 
temos um plus: o clima de praia 
que nós mineiros sentimos tanta 
falta. Neste sentido, acaba fun-
cionando como um momento de 
relaxamento, descontração e uma 
oportunidade de conhecer pesso-
as novas que têm gostos parecidos 
com os seus”.

O especialista relata que a mo-
dalidade traz inúmeros benefícios à 
saúde. “Dentre os principais estão 
o alto gasto calórico e o fato de a 
prática trabalhar o corpo inteiro, 
melhorando o desenvolvimento 
físico e motor. Atua também em 
um senso de motivação, persistên-
cia, disciplina e agilidade. Outra 
vantagem interessante é auxiliar 
a capacidade de concentração, 
pois demanda atenção o tempo 
inteiro”. 

De um modo geral, o beach 
tennis é democrático, podendo 
ser praticado por todas as idades 
e pessoas. Contudo, o especialista 
alerta: antes do início de qualquer 
atividade é preciso avaliação física 
prévia. “Essa análise deve ser feita 
por um fisioterapeuta e um mé-
dico para identificar as condições 
musculoesqueléticas, condiciona-
mento físico e se o indivíduo está 
em condições para a prática. Essa 
orientação vale para todos, mas, 
principalmente, para mulheres 
grávidas, pessoas com obesidade 
de graus avançados ou com doen-
ças crônicas preexistentes”. 

Além das avaliações físicas, 
com fisioterapeuta e médico, os 
principais cuidados são aqueles 
que, segundo o especialista, vão 

preparar e preservar o sistema 
musculoesquelético durante a 
prática, o que envolve uma série 
de fatores. “Por exemplo, quem 
tem algum desequilíbrio muscular 
exagerado, facilmente desenvolve 
uma lesão se isso não for identifi-
cado e tratado. Para a pessoa con-
seguir treinar musculação direito 
e praticar o esporte, vai precisar 
começar a se alimentar com mais 
qualidade, variando carboidratos, 
proteínas, fibras e nutrientes em 
proporções adequadas”.

A hidratação também é es-
sencial. “O beach tennis tem alto 
gasto calórico, estimula a trans-
piração, então o corpo precisa de 
bastante água. Não só a garrafi-
nha no canto na hora da prática, 
mas a hidratação progressiva de 
cerca de 2 litros por dia, fora a 
que vai beber na hora da atividade 
física. Por fim, podemos destacar 
o aquecimento antes do treino e 
o cool-down (resfriamento) após 
o jogo. Aqui vale incluir alonga-

mentos específicos, que podem 
ser orientados pelo professor ou 
fisioterapeuta que faça o acom-
panhamento”.

A empresária Martha Lemmos 
descobriu o beach tennis por meio 
de amigos. “Eles já eram adeptos 
à prática e acabaram me conven-
cendo a tentar. Eu simplesmente 
apaixonei. Senti uma energia sem 
igual, nenhuma outra modalidade 
me deixa assim. Acho que é o sol, 
o clima moderado de competitivi-
dade e os movimentos”.

O interesse foi tanto que se 
transformou em uma fonte de 
renda extra. “Fiquei tão encan-
tada que queria me vestir com 
roupas diferentes para praticar 
o esporte. E como gosto da 
moda, decidi começar a vender 
peças para esse público. Abri 
uma lojinha no Instagram e deu 
certo. Além de vender em Minas, 
já tenho procura de outros esta-
dos”, conclui.

Prática cresceu 12%
somente este ano
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123 minas acerta contratação
do ala-pivô Wesley castro

Ele está de volta! Após duas 
temporadas atuando pelo Mogi 
das Cruzes e uma pelo Corin-
thians, o ala-pivô Wesley Cas-
tro está de volta ao 123 Minas. 
O atleta de 26 anos e 2,02m é o 
primeiro reforço anunciado pela 

diretoria minastenista e a 123mi-
lhas para a disputa da temporada 
2022/23.

Na última edição do Novo 
Basquete Brasil (NBB), Wesley teve 
médias 15,1 pontos, 5,6 rebotes e 
14,6 de eficiência por jogo atuan-

do no time do interior paulista. 
Com o bom desempenho, foi in-
dicado ao prêmio de melhor pivô 
do torneio.

“Estou muito feliz em estar de 
volta à cidade onde nasci, ao clube 
onde já joguei. Minhas expectati-
vas são muito boas, quero dispu-
tar coisas grandes, campeonatos 
internacionais. Não só disputar, 
mas ter a chance de ser campeão, 
como o Minas vem fazendo nos 
últimos anos”, avaliou o jogador.

Wesley Castro atuou pelo Mi-
nas Tênis Clube de 2016 a 2019. 
De volta a Belo Horizonte, ele 
garante que a motivação está 
grande. “Estou em um momento 
na minha carreira muito bom, 
tanto fisicamente quanto psicolo-
gicamente. Acho que me encaixo 
bem dentro do que o Minas está 
vivendo. Essa parceria tem tudo 
para voltar da melhor maneira 
possível”, afirmou.

O 123 Minas já está garantido 
na disputa de duas competi-
ções: NBB e Basketball Champions 
League Americas (BCLA). Para a 
próxima temporada, a equipe 
acertou a renovação do técni-
co Léo Costa, do armador Alexey 
Borges, do ala Shaq Johnson e do 
ala-pivô Renan Lenz.
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“não é um esporte difícil

de ser aprendido. Algumas

pessoas que nunca jogaram

já conseguem praticar

nas primeiras aulas”

https://www.minastenisclube.com.br/noticias/basquete-leo-costa-acerta-renovacao-com-o-123-minas-por-mais-duas-temporadas/
https://www.minastenisclube.com.br/noticias/basquete-ala-pivo-renan-lenz-permanece-no-123-minas-ate-o-fim-da-temporada/

