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630 mil vAgAs temporáriAs serão
gerAdAs no terceiro trimestre

O Brasil deve contratar cerca de 630 mil pessoas em 
vagas temporárias durante o terceiro trimestre 
de 2022, o que significa um aumento de 12% em 

relação ao mesmo período do ano passado, segundo 
dados da Associação Brasileira de Trabalho Temporário 
(Asserttem). A indústria (55%) segue como destaque nas 

admissões temporárias, sobretudo, nos ramos alimen-
tício, farmacêutico e de óleo e gás. O setor de serviços 
(30%) aparece em segundo lugar, seguido pelo de co-
mércio (15%). Uma boa notícia é que pelo menos 20% 
das pessoas serão efetivadas após o término do contrato. 
“A pandemia de COVID-19 impôs um novo modelo de 

gestão às empresas, que aprenderam a reduzir custos e 
a fazer ajustes rápidos às demandas de mercado utilizan-
do intensivamente a contratação de temporários, sem 
precisar demitir. O que vem contribuindo para a queda 
do desemprego no país”, explica o diretor regional da 
Asserttem, Glaucus Botinha.

economiA – páginA 5

Be
te

l 
Se

rv
ic

os
/I

nt
er

ne
t

tropeços políticos na
caminhada eleitoral
do governador Zema

Bem avaliado perante o público, o governador Romeu Zema 
(Novo) não tem a mesma sorte quando o assunto é a política. 
Tanto que ele vem encontrando dificuldade em definir o nome 
para ser o seu vice na disputa pela reeleição. Enquanto isto, o 
seu principal adversário, Alexandre Kalil (PSD), segue fazendo 
duras críticas sobre setores importantes, como infraestrutura, 
educação e saúde. Ao visitar o interior do estado, o ex-prefeito 
foi enfático: “O acordo do governo mineiro com o federal 
no tangente ao plano de ajuste fiscal é uma aberração. Vai 
comprometer o crescimento de Minas e engessar a vida dos 
funcionários públicos”.

Kalil está batendo pesado no atual governador

políticA – páginA 3

endometriose acomete
180 milhões de mulheres

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
endometriose atinge 7 milhões 
de mulheres no Brasil e 180 
milhões no mundo. O assunto 
ganhou destaque após a canto-
ra Anitta expor nas redes sociais 
que sofre com a doença. O 
médico ginecologista Cassiano 
Moreira explica que o diagnós-
tico ainda demora muito, pois 
os sintomas são subestimados 
pelas mulheres, companheiros 
e familiares.

5g enfrenta entraves para
instalação em todo brasil

O 5G é uma evolução da internet móvel e vai permitir a navegação 
na web com mais qualidade, velocidade, além de impulsionar a cha-
mada Internet das Coisas (IoT). Brasília foi a primeira cidade no país 
a receber o sinal, juntamente com outras capitais, ainda no mês de 
julho. No entanto, a ampliação do serviço caminha a passos lentos e 
a conexão deve chegar a todos os demais municípios até 2029. Para 
Christian Perrone, head de Direito e Tecnologia e GovTech do Instituto 
de Tecnologia e Sociedade (ITS), os principais entraves são o custo 
mais elevado para implantação, a dimensão territorial do nosso país 
e a demora para emissão de autorização de instalação de antenas 
das operadoras. “Também a infraestrutura das cidades que precisa 
conseguir suportar a grande quantidade de antenas e em quais locais 
elas podem ser colocadas”.

A busca por um estilo de vida mais saudável que proporciona equilíbrio, saúde física, mental e emo-
cional fez com que as aulas de ioga crescessem quase 40% na América Latina no último ano, segundo o 
Gympass. A atividade, que tem uma filosofia prática voltada para o autoconhecimento e o despertar da 
consciência, propõe unir o corpo, a mente e o espírito, possibilitando que as pessoas se reconectem com 
sua verdadeira essência. 

E-commerce fatura r$ 38,4 bilhões no
segundo trimestre do ano economiA – páginA 4
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procura por ioga teve aumento de 38%
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comparativos… sombrios indicativos!

E D I T O R I A L

A nalisei vários indicativos da contur-
bada realidade mundial e a posição 
do nosso país, outrora merecedor de 
ser cantado em patrióticas estrofes 
do seu hino nacional: “…nossos bos-

ques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais 
amores… Brasil, de amor eterno seja símbolo…”. 
Hoje ocorre o oposto. Bosques e florestas são 
devastados e, ao invés de vida, têm mais mortes, 
sejam das árvores, vegetação natural, de tudo 
necessário para preservar o meio ambiente, rios e 
nascentes, flora e fauna, animais de toda espécie, 
como também da raça humana. Quanto ao “amor 
eterno” está se consolidando símbolo inacessível, 
substituído na vida real pela violência extrema!

O Brasil virou notícia internacional pela 
sequência de hediondos crimes, incluindo os 
assassinatos na floresta amazônica do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, 
defensores dos nativos que tentam sobreviver à 
incentivada ganância invasora que se amplia na 
região. Semanas após, com aparente viés político, 
foi baleado e morto Marcelo Arruda, que come-
morava 50 anos num clube de Foz do Iguaçu. No 
mesmo estado, o Paraná, no último dia 15 um 
policial militar dizimou sua família percorrendo 
três casas em Toledo e Céu Azul, cidades distantes 
64 quilômetros. Matou a tiros oito pessoas: filhos 
de quatro, nove e 12 anos, esposa de 28, irmão de 
50 e a mãe de 78, - além de dois jovens de 17 e 
19 anos que estavam próximos à residência dela. 
Chacinas descobertas, suicidou para não ser preso.

Lembrando de um homicídio que, do outro 
lado do planeta, também chocou o mundo - o 
atentado na cidade de Nara, que causou a morte 
do ex-premiê japonês Shinzo Abe - um detalhe 
chama atenção no caso: neste ano, até agora, é 
o único assassinato à bala (e com garrucha arte-
sanal) naquele país. Pesquisando e após recorrer, 
dentre outros, ao Escritório das Nações Unidas 
para Crimes e Drogas e à Small Arms Survey, 
instituição que monitora a violência armada glo-
balmente, comparei nossa pátria com o Japão. O 

Brasil, hoje com 214.716.340 habitantes, registrou 
cerca de 39 mil homicídios por armas de fogo em 
2020. Aritmética básica comprova uma morte 
para cada grupo de 5.505 pessoas. No mesmo 
período, o Japão, com pouco mais da metade da 
nossa população (126.291.087) sofreu 10 ocorrên-
cias de violência à bala, que resultaram em quatro 
feridos e uma só morte. Para cada assassinado a 
tiros no Japão, aqui foram 22.941.

Possuir arma de fogo na terra do Sol Nascente 
é extremamente difícil. Tanto, que até a Yakuza, 
máfia conhecida no Ocidente pelos filmes de 
ação que a envolvem, segue as leis sobre o tema, 
evitando rigorosas penalidades por posse ilegal. 
No Japão é exigido não ter nenhum antecedente 
criminal e obrigatórios treinamento, avaliação 
psicológica e submissão a rigorosas pesquisas do 
passado e presente da pessoa, com verificação e 
entrevistas que incluem vizinhos e colegas profis-
sionais. As raras autorizações para aquisição de 
armas são restritas a modelos simples e exigida 
imprescindível manutenção em cofres regularmen-
te vistoriados pela polícia.

No descontrolado Brasil, as 39 mil mortes 
registradas num ano significam 3.250/mês, 108/
dia, quase 5 de hora em hora! Ou seja, em apenas 
uma hora, cinco vezes a quantidade de mortes à 
bala em um ano inteiro no Japão. A nossa pátria 
lidera o ranking mundial (193 países) de mortes 
por armas de fogo, seis mil a mais do que os Esta-
dos Unidos, em segundo lugar. Quanto aos índices 
de mortandade envolvendo todos os tipos e meios 
de violência em geral, é extremamente grave 
termos atingido até 63.880 óbitos em apenas 
12 meses. Lamentável realidade: hoje, 13 entre 
cada 100 mortes violentas no mundo, incluindo 
as de guerras, ocorrem em solo brasileiro, que 
também detém o maior número de homicídios 
do planeta. Documentando escalada de 473% no 
registro oficial de armas, o 16º Anuário do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, referente a 2021 e 
recém-publicado (28 de junho), registrou recordes 
de mortes violentas e assassinatos, assim como de 

estupros, violência doméstica e roubos. É fato que 
volta-e-meia “aparecem” índices com números 
divergentes e menores. Mesmo se reais, seriam 
da mesma forma inadmissíveis. Vale relembrar 
trecho de mensagem da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), advertindo que “…urge 
não fechar os olhos diante da loucura da corrida 
armamentista no Brasil”. 

Sérias entidades internacionais asseguram 
que o Brasil é o sétimo do mundo em população 
civil portadora de armas, que somam 14,8 milhões 
entre legais e ilegais. A presunção indica que 
oito entre cada 100 brasileiros possuem armas, 
de leves até as pesadas teoricamente exclusivas 
de militares. Cálculo simples aponta que em 
cada grupo de 12, um possui arma de fogo. Na 
verdade, é inviável uma estatística exata sobre 
paridade pessoa versus arma, ainda mais diante 
de 30 facilitadores decretos recentes para posse 
individual de dezenas de “espécies bélicas portá-
teis”, quando muito restritas a cinco de cada tipo, 
marca ou calibre.

Para gáudio dos armamentistas, um civil 
usufrui garantias para ser dono de quatro armas 
de fogo, privilégio descomunalmente ampliado 
aos “bem armados” caçadores, atiradores e 
competidores. Alguns se enquadram em múl-
tiplas categorias, e garantem maior número 
de “peças”. Mas, sem controle deveras eficaz 
e eficiente, ao lado de reais pessoas do bem se 
agrupam despreparados, desajustados e fací-
noras, conjuntamente também agraciados com 
facilidades de aquisição de enormes quantidades 
de munições. Cada vez mais, civis territorialmente 
dispersos possuem arsenais desregradamente 
superiores em quantidade do que os à disposição 
dos 354 mil militares aquartelados do Exército. 
Detalhe: o Brasil ocupa o 10º lugar do ranking 
2022 da Global Firepower que qualifica/soma o 
poderio terrestre, aéreo, naval e “orçamentário” 
das forças armadas. Intrigante é compreender 
estar à frente da Coréia do Norte - assustadora 
pelos mísseis e ameaças nucleares.

tecnologia 5g deve chegar a todas
as cidades brasileiras até 2029

A implantação do 5G no 
Brasil caminha a passos 
lentos e a conexão deve 

chegar a todos os municípios até 

2029. Por conta de divergências, 
somente no final do ano passado 
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) realizou um 
leilão, com o objetivo de conceder 
os direitos de exploração de fai-
xas de frequência para as empre-

sas. Brasília foi a primeira cidade 
no país a receber o sinal da quinta 
geração de internet, juntamente 
com outras capitais, ainda no mês 
de julho. O 5G é uma evolução e 
vai permitir a navegação na web 
com mais qualidade, velocidade, 

além de impulsionar a chamada 
Internet das Coisas (IoT). Para 
falar sobre o assunto, entrevis-
tamos Christian Perrone (foto), 
head de Direito e Tecnologia e 
GovTech do Instituto de Tecnolo-
gia e Sociedade (ITS).

daniel Amaro

eterna rodovia da morte 

J á caminha para três décadas as promessas de políticos 
no que diz respeito à duplicação da famigerada BR-381, 
mais conhecida como rodovia da morte, no trecho entre 
Belo Horizonte e Governador Valadares, no Leste do 
estado. Contudo, isso não passa de uma mera cena de 

interesse eleitoral. Como se constata toda época de campanha 

presidencial, aparecem pré-candidatos sempre prometendo con-

cluir a obra de melhoria do espaço, mas logo quando finalizam as 

eleições, esse compromisso vai para as gavetas do esquecimento.

Entretanto, na memória dos familiares de milhares de vítimas 

não há amnésia. Pelo contrário, as palavras de ordem são revolta 

e indignação dirigidas às autoridades públicas que, mesmo sa-

bendo dessa realidade, continuam usando os canteiros de obras 

da via para inserir fotos e turbinar as mídias sociais, fazendo 

“média” com os eleitores.  

Não é novidade, mas como o problema persiste, os episó-

dios nas estradas federais em Minas Gerais registraram, no ano 

passado, 8.309 acidentes, resultando em 7.077 vítimas e 693 

óbitos. Na pista entre a capital mineira e Governador Valadares, 

na região do Vale do Rio Doce, o número foi na ordem de 2.443 

desastres. E, nem mesmo essa dura constatação, sensibiliza as 

autoridades a buscarem uma solução definitiva para esse drama.

Essa escala de letalidade nas ocorrências, que se esconde 

por trás de curvas e em meio às áreas industriais, coloca a 

BR-381 como a quinta pior estrada do Brasil, com 14,7 batidas, 

capotamentos, atropelamentos e outros desastres a cada óbito 

registrado. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico 2021 da 

Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Conclama-se à população a prestar atenção nos políticos, 

pois, se eles não se interessam pelas demandas da região, devem 

ser menosprezados pelos eleitores, visto que, talvez, essa seja a 

única linguagem respeitada:  os votos. 

O governador Romeu Zema (Novo), assim como as autorida-

des de Brasília, não pode deixar esse assunto de lado nas discus-

sões atuais. É importante fazer algo para minimizar a situação 

de quem, por razões diferentes, necessita trafegar pelas curvas 

e buracos que tornaram essa via tão temida por todos.

o que é a tecnologia 5g e quais as suas 
vantagens?

É a quinta geração da internet móvel, projetada 
para aumentar a velocidade e a capacidade de resposta 
das redes sem fio. A conexão tem taxas de transmissão 
ultrarrápidas que podem ser até cem vezes mais rápidas 
que o atual 4G. Além disso, permite que mais aparelhos se 
conectem à rede ao mesmo tempo. Também possui baixa 
latência, ou seja, o tempo de resposta entre um comando 
e o resultado no dispositivo. O 5G é uma porta de entrada 
para o desenvolvimento de uma série de outras tecnologias.

como o 5g vai impactar a internet das 
coisas (iot)

A revolução vai acontecer em diferentes áreas da econo-
mia e do nosso dia a dia. O 5G vai impulsionar a Internet das 
Coisas (IoT), porque permite que objetos de todos os tipos se 
mantenham conectados, processando e enviando informa-
ções o tempo todo. Estamos falando, por exemplo, das casas 
inteligentes, que contam com vários dispositivos com acesso 
à internet, como televisão, assistente de voz, serviço de segu-
rança, eletrodomésticos e até mesmo o ar-condicionado.  Eles 
trazem mais conforto, praticidade e agilidade na execução de 
atividades e no uso de espaços da residência.

Outro ponto é o funcionamento de veículos autônomos, 
sem a necessidade de um motorista para condução. Também 
teremos o aprimoramento da realidade aumentada e a 
virtual, ligadas à ideia de metaverso. A realização de tarefas 
remotas com mais eficiência é mais um ganho com a chega-
da do 5G, como cirurgias, teleatendimentos, entre outros.

o 4g vai deixar de funcionar?

Não. A chegada do 5G não veio substituir as tecnolo-
gias anteriores, como o 4G, 3G e 2G. Os celulares atuais 
continuarão funcionando nessas redes. A ideia é que elas 
trabalhem em conjunto, contribuindo para que os serviços 
possam funcionar da forma mais eficiente possível.

Quais os benefícios do 5g para a indús-
tria?

Sem dúvida alguma, a automatização de todos os 
processos dentro das indústrias é uma das vantagens. 
As máquinas tendem a ficar cada vez mais conectadas 
entre si, capazes de processar e analisar uma enorme 
quantidade de dados em tempo real. Isso pode ajudar na 
redução de custos e aumentar a eficiência. O 5G oferece 
uma conexão sem fio de altíssima qualidade e as indús-
trias precisam buscar informações e estar preparadas para 
essa nova tecnologia.

Os usuários precisam trocar de aparelho 
celular para usufruir do 5g? 

É preciso conferir se o seu celular já possui ou não a 
tecnologia 5G para saber se será necessária a troca. Geral-
mente, essa informação vem descrita na embalagem do 
produto ou pode ser consultada no site do fabricante. Já 
prevendo a implantação da quinta geração de internet no 
Brasil, muitas marcas já colocaram no mercado aparelhos 
que contam com o suporte para esse tipo de conexão. A 
tendência natural é que todas as pessoas passem a trocar 
seus smartphones para usufruir do 5G.

Quais seriam os maiores entraves para 
implantação no resto do país?

São 4 tipos de entraves principais. Um deles é o custo 
mais elevado para implantação da tecnologia. Outro pro-
blema é a dimensão territorial do nosso país, sendo preciso 
um gasto ainda maior para garantir uma melhor cobertura. 
O terceiro fator é uma questão de legislação, o que causa 
uma demora para emissão de autorização de instalação 
de antenas das operadoras.

O último entrave é a infraestrutura das cidades que 
precisa conseguir suportar a grande quantidade de antenas 
e em quais locais elas podem ser colocadas. Quanto maior 
a densidade de pessoas e de prédios, mais equipamentos 
são necessários. Não é à toa que São Paulo, o maior mu-
nicípio brasileiro, ainda não conseguiu avançar muito na 
instalação do 5G.

como está o desenvolvimento a nível 
mundial?

O Brasil vem discutindo a implantação do 5G desde 
2019, mas somente em 2021 foi feito o leilão para conce-
der os direitos de exploração de faixas de frequência para 
empresas de telecomunicação. Ou seja, já estava atrasado 
e em desvantagem, sendo que outros países começaram 
esse processo em 2016.

Algumas nações estão bem mais avançadas e com uma 
cobertura maior, como Estados Unidos e Coreia do Sul. Isso 
é relevante, pois hoje estamos falando sobre o 5G, mas já 
existe uma nova tecnologia em desenvolvimento: o 6G. 
A expectativa é de começar a implantação em 2026. Isso 
quer dizer que antes de o Brasil passar pela quinta geração 
da internet, o resto do mundo discute a próxima inovação.

Quinta geração da internet vai impulsionar a chamada internet das coisas
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“a revolução vai acontecer em
diferentes áreas da economia

e do nosso dia a dia”
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experimente a cachaça “purAnA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.

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

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Zema sem comunicação
O governador romeu Zema (Novo) está caminhando para o final 

de seu atual mandato sem conseguir eficiência em seus relaciona-
mentos políticos e, concomitantemente, também não demonstrou 
muito apreço pela comunicação, uma vez que, ao longo dos 3 anos 
e meio, designou para a secretaria vários nomes, muitos deles, 
sem darem o resultado que supostamente deveria ser o ideal para 
o segmento.

 

Zema ii
Relativamente à equipe de comunicação da campanha eleitoral, 

Zema (Novo) estaria, segundo se informa nos meios políticos, recru-
tando antigos colaboradores para cuidar de sua imagem perante os 
eleitores. Só que desta vez, a missão sob o comando do influente 
mateus simões. É o que se comenta.  

 

comunicação de Aécio
Relativamente à campanha política de Aécio neves (PSDB) e, 

como não poderia deixar de ser, a responsável pela estruturação 
das tarefas é a sua irmã, andrea neves que, neste caso, também 
comandará a comunicação do candidato.

 

campanha de Kalil
Até a semana passada, a ex-secretária de Governo da Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH), Adriana branco, não fazia parte da equipe 
de apoio direto do candidato ao governo alexandre Kalil (PSD). 
Coisas da política mineira.

 

adalclever e patrus
Para voltar com força ao parlamento mineiro, o ex-presidente 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), adalclever 
lopes (PSD), fez várias incursões políticas, inclusive de acordo com 
bastidores da Casa, ele vai herdar cerca de 60% dos votos do atual 
presidente agostinho patrus (PSD). É aguardar para conferir. 

 

petistas e Kalil
“As andanças do pré-candidato ao governo alexandre Kalil (PSD) 

pelo interior do estado estão se intensificando graças às decisões 
de muitos deputados do PT, que estão promovendo esses encontros 
em diversas regiões”. Comentário ouvido na porta do Café Nice, no 
Centro de Belo Horizonte.

  

urnas eletrônicas
Segundo informou o cientista político e ex-diretor do Ibope, 

mauro paulino, uma média de 82% da população brasileira acredita 
na importância da urna eletrônica.

 

Amazônia e Forças Armadas
Comentário ouvido na sala de espera do presidente do Senado 

em Brasília: “As Forças Armadas estão sempre prontas para defen-
der o Brasil, isso é fato. No entanto, deveriam também proteger o 
país contra os invasores das terras e o desmatamento na região 
Amazônica”.

 

notícias falsas
Segundo opinião de especialistas, a partir de agora, vai começar 

o período complicado, onde as redes sociais serão entupidas de no-
tícias falsas. Para uma pessoa não ser envolvida neste emaranhado 
terá de prestar muita atenção.

 

negros em desvantagens 
Semana passada, ao falar à TV Cultura em São Paulo, o reitor 

da Faculdade Zumbi dos Palmares, José vicente, disse: “O Brasil 
tem coisas que não se explicam. Por exemplo, 56% da população é 
negra e, atualmente, não existe um único governador negro. Entre 
os mais de 5 mil prefeitos, apenas 20% são negros. Na Bahia, onde 
a população negra chega a 80%, nunca teve um governador ou um 
prefeito negro. Então, está tudo errado”, dispara o professor.

romeu Zema enfrenta
percalços políticos

E ssa foi mais uma semana em que a cú-
pula do Partido Novo mineiro não teve 
condições de definir um nome para ser 
companheiro de chapa do governador 
Romeu Zema. Mas essa dificuldade não 

chega a ser novidade, só que, enquanto isso, Ale-
xandre Kalil (PSD), adversário principal ao governo, 
já está com a sua chapa alinhavada e percorreu 
mais de 40 cidades do estado. A finalidade dele é 
se tornar mais conhecido e, por onde passa, leva 
sempre uma mensagem de compromisso caso seja 
eleito e de ser um governador realizador, mencio-
nado sua parceria com o presidenciável petista 
Lula que, na sua avaliação, tem compromissos 
com os mineiros.  

Politicamente, Zema tem demonstrado toda a 
sua inexperiência. Por exemplo, atendendo suges-
tões do setor empresarial, recebeu com boa intenção 
o nome do comunicador Eduardo Costa para ser o 
seu vice. De imediato, deixou a informação vazar à 
imprensa, sem, contudo, procurar o partido político 
ao qual o jornalista é filiado. Resultado, houve um 
enorme empecilho. 

Recentemente, ele exaltou a qualidade da sua 
secretária de Estado de Planejamento e Gestão de 
Minas Gerais (Seplag), Luísa Barreto, uma tucana de 
carteirinha, mas acabou se esquecendo que o seu 
vice-governador Paulo Brant também é tucano e 
que, ao longo do governo atual, foi deixado no limbo.  

Em seu discurso político, o titular do Palácio Tira-
dentes tem criticado nominalmente o ex-governador 
Fernando Pimentel (PT) e isso facilita ainda mais a vida 
política de Kalil que, por enquanto, não recebe censuras 
dele. Atualmente, o próprio Pimentel ironizou: “Até 
parece ser eu o candidato de oposição ao Zema”.  

Kalil no interior
O jogo político estadual começa a ser jogado 

para valer. Tanto que Kalil, popular na Grande BH, 
segundo as pesquisas, embrenhou-se pelo interior 
afora ao mesmo tempo que concede entrevistas a 
órgãos de imprensa regionais diariamente. 

Se o ex-prefeito é poupado por Zema, Kalil não 
evita atirar críticas de estilingue na vidraça do seu 
adversário. Em sua avaliação, a adesão do governo 
mineiro ao plano de recuperação fiscal do governo 
federal, tema endossado pela administração da 
Cidade Administrativa, é algo que vai comprometer 

o crescimento econômico nos próximos anos em 
Minas. Além disso, os funcionários públicos de todos 
os segmentos podem ficar até 10 anos sem qualquer 
tipo de reposição salarial”. As ironias não param, 
Kalil ainda repetiu: “O governador é muito amigo 
do Jair Bolsonaro (PL), mas não trouxe nada para 
Minas. Acabamos de cair na Lei Kandir II, é outro 
cano - redução do ICMS sem compensação -”.

Na sequência, mas farpas. “Zema é o primeiro 
governador da história de Minas que não tem 
maioria na Assembleia Legislativa”. Procurando 
desconstruir a imagem de um político simples, o ex-
-prefeito de BH, fez outra censura: “A população quer 
um governador que governe, não um que reine”.

Demonstrando não estar para brincadeira, 
Kalil alfinetou mais uma vez: “Não quero ser ‘edu-
cadinho’ e não fazer nada. O plano é recuperar um 
estado que tem uma década perdida. Nós vamos 
usar a nossa experiência de Belo Horizonte e aplicar 
em Minas Gerais. Tem que botar a botina e correr 
atrás, na educação, na saúde, na infraestrutura. 
Temos que parar de achar que pagar salário em dia 
é plataforma política. Plataforma é melhorar a vida. 
Saúde é prioridade, mais do que tudo. Quem chega 
ao posto de saúde e não encontra remédio, é muito 
grave”, disse o ex-prefeito.

Kalil aponta as falhas na atual
administração estadual

pimentel afirma que o
adversário de Zema é Kalil

Zema teve dificuldade
de escolher o seu vice
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Ana paula Junqueira leão almeja
representar o triângulo em brasília

Em Minas Gerais, entre muitos nomes de que 
irão disputar o pleito deste ano,  acrescenta-se   a pré-
-candidata a deputada federal  Ana Paula Junqueira 
Leão, esposa do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), atuando  há mais de 30 anos ao lado do marido.

E as ações da Ana Paula não se restringem à se-
gunda maior cidade de Minas. Por ter trabalhado por 
cinco mandatos com Odelmo desde a sua época de 
deputado federal, Ana Paula conhece os bastidores de 
Brasília, o que os municípios precisam para buscarem 
recursos para as cidades e melhorar a vida das pessoas.

Por essa razão, ela deixou o cargo de secretária de 
Governo e Comunicação de Uberlândia em abril para 
ser pré-candidata a deputada federal. Desde então, Ana 
Paula tem percorrido o estado para apresentar seu tra-
balho e suas propostas. Em cada canto de Uberlândia, 
em vários municípios, ela demonstra a importância da 
região ter uma representante no Congresso Nacional, 
pois isso ajuda no desenvolvimento das cidades minei-
ras. A política, ao lado de Odelmo, adquiriu experiência 
necessária e está preparada para ser protagonista no 
cenário político nacional. 

Ana Paula dedicou-se a desburocratização e 
informatização dos serviços públicos, participou ativa-
mente no desenvolvimento de inúmeros aplicativos e, 
acima de tudo, luta diariamente para que os direitos 
de todas as mulheres sejam respeitados. Em março 

de 2019, a pré-candidata desenvolveu o aplicativo 
Salve Maria, uma ferramenta criada para combater a 
violência contra a mulher. Gratuito, de fácil instalação 
e intuitivo, o aplicativo facilita o acesso para quem 
precisa pedir ajuda.

Outra vitória foi conquistar a distribuição gratuita 
de absorvente para as alunas em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica. O objetivo principal dessa 
iniciativa é impedir que as estudantes da rede municipal 
de ensino da cidade de Uberlândia percam as aulas pela 
falta de acesso a produtos básicos de higiene. 

Quando era secretária de Governo, realizou di-
versas ações de governança pública, transparência e 
anticorrupção na Prefeitura de Uberlândia. Além disso, 
fez a adesão do Município no Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção, mostrando transparência e 
integridade nos processos desenvolvidos no órgão 
municipal. 

Quem conhece a força da Ana Paula sabe que ela 
é preparada para representar não só Uberlândia, mas 
toda a região e o Estado de Minas Gerais no Congresso 
Nacional. 

e na vida pessoal?
Nascida no interior de Minas Gerais, em Varginha, é 

filha de Marcia Paiva Procópio e Paulo César Junqueira 
de Andrade. Criada no município de Caxambu, passou a 
maior parte de sua infância na Fazenda dos Lobos, pro-
priedade da família Junqueira desde 1907. Juntamente 
com os irmãos, Fabíola e Neto, soube desde muito 
pequena a importância do trabalho e assim como os 
pais e avós, dedica-se também ao ofício de produtora 
rural. É mãe de Maria Hilda e além do amor pela filha, 
dedica-se também à Safira, uma border collie enérgica, 
e à Olívia, uma pug que chegou recentemente para 
completar a família.

Ana paula pretende ser a força da
mulher brasileira no congresso
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Amm comemora aprovação da pec e 
mobilização da entidade mineira foi decisiva
No dia 14 de julho, o movimento municipalista conquistou uma importante e 

histórica vitória: a aprovação, em dois turnos, na Câmara dos Deputados, da PEC 
122/2015, que proíbe a criação ou aumento de despesa para os municípios sem de-
terminar a fonte de custeio. A atuação da Associação Mineira de Municípios (AMM), 
encabeçada pelo presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos 
Vinicius (PSDB), foi fundamental para a aprovação da PEC antes do encerramento 
dos trabalhos do primeiro semestre no Congresso Nacional.

O quórum da votação foi de 402 deputados, e o placar foi de 383 votos favoráveis 
e 27 contrários, no primeiro turno, e 379 contra 22 no segundo turno. Dos 53 deputados 
mineiros, apenas oito não registraram voto e um votou contra. A matéria também já foi 
aprovada no Senado, e será enviada para promulgação na volta do recesso parlamentar.

“É o primeiro passo, desde a Constituição de 1988, para se materializar, de fato, o 
federalismo no Brasil. A PEC regulamenta e deixa muito claro que nenhum ente pode 
criar uma despesa para outro ente. Não adianta o governo federal criar um programa, 
criar um gasto, e colocar para os municípios pagarem a conta. É preciso que os três 
entes (possam se sentar) e discutir políticas públicas que vão acontecer – tanto para 
custear programas, quanto outra receita qualquer. Foi uma grande vitória e agrade-
cemos aos deputados e deputadas de nossa bancada mineira pelo imprescindível 
apoio”, comemora Dr. Marcos Vinicius. O presidente da AMM agradeceu também o 
trabalho dos prefeitos e prefeitas mineiros na mobilização de seus deputados. “Foi 
muito diálogo e, com a união de todos, vencemos mais essa luta”, disse.

Marcos Vinicius também destacou a atuação do ex-presidente da AMM Julvan 
Lacerda na aprovação da matéria. “Lembrando que essa PEC, que é de 2015, trami-
tou na sua gestão, quando foi aprovada pelo Senado, e, agora, a gente conseguiu 
aprovar na Câmara. Então, a AMM teve um papel fundamental para a aprovação 
nas duas casas”, disse.

pressão
Dr. Marcos e vários prefeitos mineiros estiveram em Brasília para, junto com a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), mobilizar os presidentes das demais 
associações estaduais e pressionar os deputados em relação à aprovação da maté-
ria. Em um verdadeiro corpo a corpo com os parlamentares, Dr. Marcos Vinícius e o 
superintendente-executivo da AMM, Everton Campos, percorreram os gabinetes e 
dialogaram com deputados e deputadas, garantindo a aprovação da PEC.

O presidente da AMM se reuniu com o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), 
com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), com o líder do governo, 
Ricardo Barros (PP), com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, 
com o vice-líder do governo, deputado Domingos Sávio (PL), com o líder da bancada 
mineira e da maioria, Diego Andrade (PSD), e demais lideranças e parlamentares, 
para falar sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 122/2015, em um trabalho 
em busca da aprovação da PEC na Câmara, considerada pela Associação como “vital 
para a sobrevivência dos municípios brasileiros”. “Queria agradecer ao deputado 
Ricardo Barros, líder do governo, pelo apoio incondicional à PEC 122, sua participação 
foi fundamental para que essa pauta avançasse”, destacou o presidente da AMM.

sobre a pec
Segundo o texto aprovado, a legislação federal não pode impor despesas sem 

previsão de fonte orçamentária e financeira ou transferência de recursos necessários 
para a prestação de serviço público, incluindo despesas de pessoal e seus encargos, 
para a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. As únicas despesas ressal-
vadas são as decorrentes da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas 
espontaneamente pelos entes federados.

O texto foi aprovado a partir de acordo entre as lideranças do governo e da 
Minoria. Com o acordo, foi suprimido trecho que impedia a aprovação de leis que 
criam ou aumentam despesa que não conste na lei orçamentária anual ou do projeto 
de lei orçamentária anual enviado pelo Poder Executivo.

presidente da associação se reuniu com Jair bolsonaro
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o futuro de bH está no comércio

nat macedo

No último dia 16 foi celebrado o Dia do 
Comerciante. E, apesar de termos vivido a 
pior crise da história nos dois últimos anos, 
acredito que sempre há motivos para co-
memorar. Como todos sabem, o comércio 
foi o setor da economia que mais sofreu os 
reflexos da pandemia. Belo Horizonte foi a 
capital que permaneceu mais tempo fechada 
e, ainda hoje, sentimos as consequências 
desse longo período sem funcionar. 

Mesmo diante de um cenário tão nega-
tivo, os comerciantes se mostraram resilien-
tes, esperançosos, respeitosos quanto às 
medidas sanitárias e lutaram para manter 
seus negócios abertos. Ao mesmo tempo 
em que enfrentavam enormes dificuldades, 
ainda se mostraram solidários, ajudando 
em campanhas sociais como, por exemplo, 
o Projeto Afeto, que promove a doação de 
enxovais e materiais de higiene para as 
gestantes do Sofia Feldman. Estamos longe 
do cenário econômico ideal, mas devemos 
celebrar, acima de tudo, a resistência de 

nossos comerciantes e sua dedicação em prol 
de nossa cidade. 

Sabemos que, infelizmente, muitos 
lojistas não conseguiram se reerguer. Em 
contrapartida, centenas de outros negócios 
surgiram e muitos se adaptaram aos novos 
hábitos de consumo. Minas Gerais é um esta-
do gigantesco, plural, cada região possui sua 
peculiaridade e isso reflete diretamente no 
comércio. Por isso, acredito que, mais do que 
nunca, a ação das CDLs – são cerca de 200 
em todo o Estado - é essencial para facilitar 
a articulação entre a iniciativa privada e o 
poder público, defender direitos dos comer-
ciantes, gerar oportunidades e estimular a 
criação de empregos no segmento. 

Em Belo Horizonte, lançamos o Progra-
ma InvestBH, uma agência de atração de 
investimentos que tem como foco aquecer 
a competitividade da capital em setores 
como inovação, comércio, serviços e, con-
sequentemente, gerar emprego e renda. 
Acreditamos que esta é uma das ações mais 

ambiciosas e, ao mesmo tempo, impactantes 
da CDL/BH, que tem como propósito fazer de 
nossa cidade o melhor lugar para se viver e 
empreender.

Esses dois verbos, viver e empreender, 
estão diretamente ligados ao comércio. Tudo 
isso representado pela figura do comerciante. 
Profissionais resilientes e guerreiros que con-
tribuem para que a capital mineira seja uma 
das principais forças econômicas do país. Em 
nenhuma capital brasileira o comércio é tão 
importante como em BH. Somos a capital 
nacional do comércio. 

Falar de inovação, crescimento, criativi-
dade, empatia e superação é falar do comér-
cio. É impossível pensar e planejar qualquer 
coisa para Belo Horizonte sem a participação 
do setor. Afinal, ele está em nosso DNA, foi o 
ponto de partida e é o caminho para o futuro. 

Parabenizar e apoiar o comerciante é 
contribuir para uma cidade que, em breve, 
será ainda mais próspera, justa e ideal para 
se viver.

E-commerce fatura r$ 38,4 bilhões
e número de pedidos cresce 4,3%

O e-commerce brasileiro apresen-
tou um crescimento de 4,3% no 
número de pedidos no segundo 
trimestre de 2022 em comparação 
com mesmo período do ano passa-

do, com um total de 89,6 milhões de vendas 
on-line. Entre os meses de abril e junho, o co-
mércio eletrônico teve faturamento de R$ 38,4 
bilhões, queda de 3,2% em relação ao segundo 
trimestre de 2021. O levantamento foi realiza-
do pela Neotrust, empresa de inteligência que 
monitora o e-commerce nacional e conta com 
a maior base de dados reais e transacionais do 
mercado digital no país.

De acordo com a Neotrust, houve um declí-
nio no número de clientes únicos no segundo 
trimestre deste ano, sendo a primeira redução 
desde o início da pandemia. Segundo a pesqui-
sa, de abril a junho de 2022, o varejo digital con-
tou com 37 milhões de clientes únicos, uma dimi-
nuição de 1,4 milhão se comparado a 2021, que 
obteve 38,4 milhões de consumidores on-line.

Para o gerente comercial, Raphael Carna-
valli, fatores como a crise sanitária fizeram com 
que um público que não comprava virtualmen-
te ou não adquiria tanto, passasse a explorar 
essa forma no dia a dia. “Outro ponto impor-
tante é o prazo de entrega. Hoje, você compra 
e recebe no mesmo dia, o que é extraordinário. 
Fora isso, em uma loja física você parcela em 
5 vezes, já no virtual, o mesmo produto pode 
ser dividido em até 24 vezes. Como se não 
bastasse, ainda há o sortimento oferecido, um 
site tem produtos que você jamais encontraria 
em lojas da cidade”.

A vendedora de roupas Aline Santos se 
agarrou nessa oportunidade. Ela tem uma 
pequena loja em seu bairro e viu seu negó-
cio crescer mesmo em tempos pandêmicos. 
“Pouco antes de começar o isolamento, já 
investia nas redes sociais. Quando a crise 
sanitária fortaleceu no país, acelerei esse 
processo. Cadastrei minha loja em vários 
sites terceirizados e, agora, trabalho no meu 

próprio site. O e-commerce triplicou meu 
faturamento”.

O economista Mathias Naganuma apon-
ta que o comércio eletrônico tem desempe-
nhado um papel importante na economia 
brasileira. “Com o isolamento tivemos uma 
mudança nos hábitos cognitivos e compor-
tamentais da população, o que ocasionou 
uma aceleração das relações digitais como 
um todo. Dessa forma, as lojas virtuais ga-
nharam um espaço ainda maior na vida dos 
consumidores”. 

O especialista afirma que este é um cami-
nho sem volta. “Uma vez tocado pelo digital, 
a população irá consumir cada vez mais no 
modelo on-line por praticidade, preços atrati-
vos, formas de pagamento mais diversificadas, 
entre outras vantagens. Outro ponto que 
merece destaque é a chegada da conexão 5G, 
que abrirá portas a novos serviços, produtos e 
modelos de negócios, potencializando ainda 
mais o setor do e-commerce no país”, conclui.

vendas on-line são importantes para economia do país
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“com o
isolamento
tivemos uma
mudança
nos hábitos
cognitivos e
comportamentais
da população”
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 cine brasil em bH
Recentemente, aconteceu uma grande festa para comemorar 

os 90 anos do Cine Brasil, no Hipercentro de Belo Horizonte. Foi um 
evento magnífico, mas os diretores da instituição sabem perfeita-
mente que o local não tem uma boa frequência devido à falta de 
segurança para quem vai assistir a um espetáculo naquele espaço.

 

copasa privatizada
Pessoas dos bastidores da Copasa, em Belo Horizonte, dizem: 

“Agora que o governo mineiro foi autorizado a celebrar o acordo de 
Ajuste Fiscal, em Brasília, a privatização da empresa é uma questão 
de tempo, especialmente se o atual governador Zema (Novo) for 
reeleito”. Mas, os funcionários da Casa, claro, vão jogar pesado para 
evitar a concretização deste fato, óbvio.

 

anel da morte
Se existe a rodovia da morte, no caso a BR-381, em BH, o Anel 

Rodoviário é também considerado a via da morte. Só neste ano foram 
454 acidentes, muitos deles com vítimas fatais. Santo Deus, gente.  

 

cidades violentas
Um levantamento realizado pelas Forças de Segurança de Minas 

comprova que na região metropolitana, grande parte dos crimes, 
especialmente os mais violentos, são praticados em bairros de 
Ribeirão das Neves e Betim. Será isso mesmo, gente?

 

bagunça no congresso
“A bagunça visando alterar o Regimento Interno do Congresso 

Nacional é algo perceptível aos olhos de toda a nação. Só que isso 
também pode gerar problemas sérios, inclusive para o futuro dos 
parlamentares e governantes. Estamos vivendo a fase de alterar tudo 
em favor de projetos políticos e pessoais”. Comentário da jornalista 
paulistana vera magalhães.

 

mares guia em sp
Embora tenha feito sua carreira política e depois conquistado 

uma verdadeira fortuna em Minas, o ex-vice-governador Walfrido dos 
mares guia já não mora mais na capital mineira. Assim como o em-
presário Josué Alencar, ele também já está residindo em São Paulo.

 

sem prestígio
Circula em São Paulo uma pesquisa de que apenas 10% da po-

pulação brasileira acreditam francamente nos políticos brasileiros. 
Cruz credo, gente! 

 

democracia sempre
“Em todos os lugares do mundo, nos regimes democráticos, 

quem é eleito pelo povo, manda. Espera-se que isso também se torne 
realidade no Brasil”. Opinião e ironia do filósofo luiz Felipe pondé.

 

contraditório
Ao analisar os debates políticos nacionais, a jornalista patrícia 

campos mello afirmou: “Há mais de 20 anos, as Forças Armadas 
sempre apoiaram a manutenção das urnas eletrônicas para garantir 
a segurança nas eleições brasileiras. Agora, esta mesma instituição se 
volta contra esse processo, já devidamente testado há duas décadas. 
No mínimo estranho”, comentou a comunicadora.
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630 mil vagas temporárias serão
criadas no brasil entre julho e setembro

De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a taxa de 

desocupados vem caindo, mas o 
país ainda soma 10,6 milhões de 
pessoas buscando um emprego. 
E como forma de alívio a esse 
cenário, para atender ao aumen-
to sazonal das vendas, muitas 
empresas oferecem o trabalho 
temporário. Segundo aponta 
uma pesquisa da Associação 
Brasileira de Trabalho Temporário 
(Asserttem), a previsão é de que 
neste terceiro trimestre sejam 
abertas 630 mil vagas, aumento 
de 12% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Para o diretor regional da 
Asserttem, Glaucus Botinha, a 
modalidade se adequa bem aos 
momentos de insegurança econô-
mica e é mais flexível. “A pande-
mia de COVID-19 impôs um novo 
modelo de gestão às empresas, 
que aprenderam a reduzir custos 
e a fazer ajustes rápidos às de-
mandas de mercado utilizando 
intensivamente a contratação de 
temporários, sem precisar demitir. 
O que vem contribuindo para a 
queda do desemprego no país”, 
explica.

Entre os meses de julho e se-
tembro, a indústria (55%) segue 
como destaque nas contratações 

temporárias, sobretudo, nos ra-
mos alimentício, farmacêutico e 
de óleo e gás. O setor de serviços 
(30%) vem em seguida, com 
ênfase para as áreas de logísti-
ca, tecnologia da informação e 
serviços para pessoas físicas, que 
englobam clínicas, restaurantes, 
companhias aéreas. E, por último, 
aparece o comércio (15%).

Segundo Botinha, a contrata-
ção temporária no passado era 
ligada ao comércio. “Isso ocorria, 
principalmente, nas datas come-
morativas, como Natal, Páscoa, 
Dia das Mães, entre outras. Mas 
o setor está num processo de 
transformação digital intenso e 

o e-commerce tem tomado cada 
vez mais espaço das lojas físicas.  
Nos últimos anos, o cenário tem 
mudado e o foco passou a ser o 
segmento de indústria e prestação 
de serviços”, afirma.

A Asserttem não disponibiliza 
dados por estado, mas, de acordo 
com Botinha, Minas Gerais acom-
panha os mesmos percentuais de 
crescimento e de localização do 
trabalho temporário. “O estado 
reflete o quadro nacional positivo. 
As indústrias, principalmente o 
setor da mineração e siderurgia, 
agronegócio, assim como o au-
tomotivo, necessitam constante-
mente de mão de obra”.

Quem consegue uma vaga 
de trabalho temporário almeja a 
efetivação. “O quadro das empre-
sas já está mais completo após a 
pandemia. As contratações serão 
pontuais e não para repor funcio-
nários como aconteceu durante a 
crise sanitária. Sendo assim, a taxa 
de efetivação deve sofrer ligeira 
queda de 22% para 20%”, conclui.

vagas temporárias a cada ano

2018 1.279.990

2019 1.485.877

2020 2.002.920

2021 2.415.419

2022 
(1º semestre)

1.322.200

Fonte: Asserttem

Depois de passar meses ten-
tando alguma vaga de emprego, 
Fábio Souza foi chamado para um 
trabalho temporário. “Mandei 
meu currículo para várias em-
presas e estabelecimentos, mas 
nunca era chamado. Passei perto 
de uma loja de calçados e tinha 
uma placa dizendo que estavam 
precisando de vendedor. A admis-
são foi quase que imediata e co-
mecei a trabalhar no dia seguinte. 
Meu contrato acaba em outubro 
e tenho feito o meu melhor para 
conseguir ser efetivado”, garante.

Quem também já passou 
pelo contrato temporário e, atu-
almente, é funcionária efetiva de 
uma papelaria é a operadora de 
caixa Talita Oliveira. “Consegui o 
emprego na época de aumento 
nas vendas de material escolar por 

conta da volta às aulas. A empresa 
estava com três vagas abertas e 
fui uma das escolhidas. Quando 
o período determinado passou 
decidiram me efetivar. Fiquei feliz 
demais. Acredito que o segredo é 
mostrar interesse pelo emprego, 
buscar aprender algo novo e saber 
desempenhar bem as funções”.

direitos do temporário

O contrato de trabalho tem-
porário é aquele em que o traba-
lhador é admitido para atender 
à necessidade de substituição 
provisória de algum empregado 
ou em razão de demanda com-
plementar de serviços. É regulado 
pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 
10.854/21. As empresas podem 
contratar temporários por um 
período de 180 dias, podendo ser 
prorrogado por mais 3 meses. De-
pois desse prazo, o trabalhador só 
poderá ser contratado novamente 
como temporário 90 dias após o 
término do contrato.

O trabalhador terá registro na 
carteira de trabalho na condição 
de temporário. Recolherá INSS 
e também tem direito a receber 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). O empregado tem 
os mesmos benefícios dos demais 
funcionários, como o pagamento 
de horas extras, adicional notur-
no, descanso semanal remune-
rado e 13º salário, proporcionais 
ao período trabalhado. É impor-
tante lembrar que o temporário 
não goza de férias, uma vez que 
não chega a atingir um ano de 
trabalho.

“a pandemia

de covid-19

impôs um novo

modelo de

gestão às

empresas, que

aprenderam a

reduzir custos e

a fazer ajustes

rápidos às

demandas

de mercado”

A indústria é o setor que vai absorver a maior parte dos trabalhadores
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ipatinga injeta mais
r$ 14,6 milhões na

economia com primeira
parcela do 13º salário

Com o pagamento da pri-
meira parcela do 13º salário ao 
funcionalismo, confirmada pelo 
Executivo para o dia 15 de julho, 
a Prefeitura de Ipatinga atinge a 
injeção de um montante superior 
a R$ 21,5 milhões na economia 
da cidade, em apenas 10 dias 
de julho. 

Na primeira semana do mês, 
a Secretaria de Fazenda quitou 
juntamente com o salário de 
junho, as parcelas retroativas 
referentes ao reajuste concedido 
aos servidores na última campa-

nha salarial, que foi de 10,50% 
sobre a tabela de vencimentos 
de janeiro de 2022 e com ganho 
real em relação à inflação do 
ano passado.  

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Fazenda (SMF), o 
adiantamento de 50% da tradi-
cional gratificação natalina faz 
parte da política de valorização 
dos servidores municipais. “A 
antecipação do pagamento da 
primeira parcela do 13° salário 
é uma forma de valorizar ainda 
mais o funcionalismo, que tem 

dado importante parcela de con-
tribuição para o êxito do governo. 
A antecipação tem por objetivo 
zelar por estas pessoas que são 
fundamentais para o desenvol-
vimento do nosso município”, 
declarou a secretaria.

A primeira parte do benefício 
chega mais “gorda” para os ser-
vidores, já que não há descontos 
obrigatórios, que serão conside-
rados na segunda parcela, a ser 
paga no fim do ano. O montante 
liberado ao funcionalismo é de 
R$ 14,6 milhões.
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O comércio exterior é um 
pilar importante da econo-
mia mineira e a Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) é 
parceira das empresas que 
exportam e importam produ-
tos, bens e serviço. Dessa ma-
neira, a Federação e o Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN) promoveram no dia 
14 de julho, um encontro 
para reconhecer os maiores 
emissores de certificação 
internacional de origem de 
produtos em 2021. O evento 
reuniu na sede da federação, 
em Belo Horizonte, empresá-
rios, representantes do poder 
público e profissionais que 
atuam no segmento.

Emitido por entidades 
habilitadas para exporta-
dores, o certificado é um 
importante documento que 
confere a origem do produto, 
tornando-o mais compe-
titivo para a empresa que 
vende para outros países e 
consumidores, de acordo 
com o coordenador da certi-
ficação internacional do CIN 
da Fiemg, Renato Silva. “O 
documento está amparado 
em acordos internacionais, 
podendo assegurar reduções 
ou isenções de impostos 
em países que o Brasil tem 

acordo, além de outros bene-
fícios”, disse. Para ter acesso 
ao certificado, a empresas 
precisam cumprir alguns 
requisitos e normativas.

A gerente de Internacio-
nalização da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
Sarah Saldanha, considera 
o certificado um instrumen-
to que confere segurança e 
credibilidade aos processos 
de exportação. “É muito 
importante olhar o processo 
de emissão de certificado de 
origem não como fim de si 
mesmo. É preciso fazer um 
planejamento e olhar para 
trás. De onde, por exemplo, 
eu posso trazer insumos 
de modo a não perder e a 
garantir a conferência de 
origem? De que maneira 
eu posso assegurar que o 
processo produtivo cumpra 
os requisitos adequados para 
a certificação?”, comentou.

A gestora falou ainda 
sobre o Certificado de Origem 
Digital (COD), cuja emissão 
pode ser realizada no sistema 
Novo COD, com praticidade, 
agilidade e segurança. “O 
certificado de origem é im-
portante para o comércio 
exterior e estratégico nas 
negociações de acordos in-
ternacionais firmados pelo 

governo brasileiro”, declarou 
o coordenador-geral de regi-
mes de origem do Ministério 
da Economia, Rafael Lauren-
tino, ao se referir à essencia-
lidade do documento para 
o exportador. “O comércio 
internacional é uma das 
vertentes para ajudar na re-
cuperação econômica do país 
no período pós-pandemia 
da COVID-19. Por isso, a in-
terlocução com as empresas 
em eventos como esse da 
Fiemg é sempre importante 
para entender os problemas, 
resolvê-los ou amenizá-los”.

Para a gerente do Centro 
Internacional da Fiemg, Re-
becca Macedo, o evento não 
somente reconheceu as em-
presas emissoras dos certifi-
cados “como proporcionou a 
participação de especialistas 
que trouxeram importantes 
contribuições a respeito da 
plataforma de emissão de 
Certificado de Origem Digital 
(COD), acordos comerciais 
em negociações e outros 
assuntos associados ao co-
mércio exterior e aderente à 
indústria”. Criado em 1998, 
o Centro Internacional de 
Negócios é o responsável 
pela criação e promoção de 
projetos em diferentes seto-
res industriais.

Fiemg reconhece empresas emissoras
de certificados de origem internacional

Documento é utilizado nos processos de exportação
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projeto sistema solidário arrecada mais de
6 mil itens na campanha do Agasalho desse ano

A iniciativa, criada pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, entregará os itens arrecadados em instituições da capital mineira e interior de Minas

A ções de voluntariado 
contribuem para o 
bem-estar das pes-
soas mais necessi-
tadas. E, quando re-

alizado com carinho e dedicação, 
o voluntariado ainda transforma 
seus envolvidos em cidadãos 
mais conscientes das diversidades, 
limitações e necessidades da sua 
sociedade. Foi com esse objetivo 
que surgiu o projeto Sistema So-
lidário, uma iniciativa criada pelo 
Sistema Fecomércio MG, Sesc, 
Senac e Sindicatos Empresariais 
que busca auxiliar pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 
e ainda colabora para a criação de 
uma comunidade mais generosa 
por meio dos parceiros “Amigos 
solidários do sistema”.

Neste ano, o Sistema Solidário 
se uniu ao Transforma BH e ao 
Tio Flávio Cultural para promover 
a Campanha do Agasalho 2022. 
A ação, em favor de pessoas em 
situação de rua e projetos que 
atuam em comunidades vulne-
ráveis, arrecadou 6.497 doações, 
entre agasalhos, roupas, meias, 
mantas, sapatos e cobertores. 
Os itens arrecadados serão des-
tinados para instituições de Belo 
Horizonte e região metropolitana 
e interior de Minas Gerais que 
atendem pessoas em situação 
de rua e projetos que atuam em 
comunidades vulneráveis.

“A iniciativa, que já acontece 
há alguns anos, contou com o 
apoio dos colaboradores das três 
entidades, sindicatos empresariais 

e público em geral e parceiros 
amigos solidários. O objetivo é 
levar um pouco de conforto para 
pessoas vulneráveis. E, nós, como 
entidades que representam o 
público mineiro, temos a respon-
sabilidade de ajudar a minimizar 
também essa carência por meios 
de ações sociais”, declara a ideali-

zadora e coordenadora do projeto, 
Kelly Figueiredo, assessora da 
presidência da Fecomércio MG.

pontos de arrecadação 

Neste ano, a Campanha do 
Agasalho 2022 contou com mais 
de 100 pontos de arrecadação, 

distribuídos pela capital e Região 
Metropolitana. Oito shoppings 
participaram da campanha, sen-
do responsáveis por arrecadar 
e distribuir doações para outras 
instituições do estado, além das 
listadas anteriormente. Os locais 
participantes foram: Shopping 
Estação BH, ItaúPower Shopping, 

Minas Shopping, Power Shopping 
Centerminas, ViaBrasil Pampulha, 
ViaShopping, Shopping Del Rey, 
Shopping Minascasa e Shopping 
Cidade.

Além dos shoppings, foram 
pontos de arrecadação: as 17 
unidades do Sesc em Minas, 23 
unidades do Senac em Minas, 

as lojas do laboratório Hermes 
Pardini localizadas nos bairros: 
Pampulha, Mangabeiras, Venda 
Nova, Eldorado, Alípio de Melo, 
Barreiro, Buritis, Belvedere e Ni-
quelina; Instituto de Ciência Bioló-
gicas (ICB da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG); as 76 lo-
jas da Drogaria Pacheco, situadas 
em diversas cidades do estado, 
e por meio do site da Enxovais 
Monte Santo, empresa parceira 
da campanha.
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Para fazer o bem, toda 
força é bem-vinda. É por 
isso que, em 2017, o Siste-
ma Fecomércio MG, Sesc, 
Senac e Sindicatos Em-
presariais se uniram com 
a proposta de promover 
ações de transformação 
social. Essa parceria foi 
chamada de “Sistema 
Solidário – Ações que 
Transformam” e, desde 
então, resulta em diversas 
iniciativas para auxiliar 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social du-
rante os meses de maior 
vulnerabilidade social ao 
longo do ano.

sobre o
sistema 
solidário

https://www.cod.cni.org.br/Initial.aspx
https://www.cod.cni.org.br/Initial.aspx
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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

micHel temer - O ex-presidente falou ao canal livre e afirmou que o problema do 
Brasil é que a Constituição tem sido esquecida, inclusive pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), guardião da Carta Magna. Temer criticou os ministros que deixam 
de falar nos autos e saem dando entrevistas, revelando suas tendências de votos. 
Quando perguntado sobre o pacote de bondades do governo federal, ele lembrou 
que a solução foi constitucional, pois veio por meio de uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) e, portanto, legal. Até mesmo, o estado de emergência ele disse 
ser legal porque está na carta. Temer perguntou: “Se temos 35 milhões passando 
fome, a situação é de emergência mesmo e, por isso, o Auxílio Brasil de R$ 600 
mensais é legítimo”.

AssustAdo - O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente da Repú-
blica por duas vezes, não está tão otimista quanto ao país que governará se ganhar 
o pleito este ano. Para ele, 2023 será muito difícil, uma vez que a situação interna-
cional, com inflação por todo o mundo, poderá nos levar a uma retração econômica.

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

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

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

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

20% para 
comerciários 
e seus 
dependentes;

Até 15% 
para alunos e 
ex-alunos;

10% para 
pagamento 
à vista.

Tudo de vantagens para você 
escolher a Faculdade Senac:

*Consulte condições.

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

4 -  Aulas práticas 
em ambientes 
pedagógicos 
especializados.

Glauco
Costa
aluno
graduação

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

vestibularfaculdadesenac.com.br
0800 724 4440

Matricule-se:

novas refinarias

Outro dia, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli (foto) deu uma 
entrevista e detalhou a atual situação da empresa. Ele disse que a estatal tinha 
que estar construindo novas refinarias, pois o Brasil passou a importar óleo 
diesel, justamente porque o consumo aumentou e a nossa produção não. O 

petróleo dá apenas para o nosso consumo e, em consequência, passamos a exportar óleo 
cru. Segundo ele, a Petrobras tinha que se preparar para o futuro e isso não aconteceu.

moradores da Rua Martins Alves, no Nova Esperança, continuam 
reclamando da Prefeitura de Belo Horizonte, que retirou as pessoas de suas 
casas, pagou alguns meses de auxílio aluguel e abandonou a obra que já 
deveria estar concluída. Antes, alegava que estávamos em estação chuvosa 
e que nada poderia fazer. Agora, quase chegando novamente outro período 
de temporais, nada foi feito. As casas que foram destruídas pela enxurradas 
ainda não foram reconstruídas. 

Outra reclamação contra a prefeitura pela morosidade de suas obras é 
na Rua São Paulo, no Lourdes. As galerias e os tampões do recapeamento 
do córrego do Leitão estão em obras de reparação há alguns meses, preju-
dicando o tráfego na região. 

Os moradores do Planalto também estão reclamando da lentidão de 
uma obra de recapeamento de córrego na Avenida Pedro I com a Avenida 
General Olímpio Mourão Filho. Naquele local estava sendo construído um 
viaduto que caiu antes de ficar pronto. O trânsito está um inferno. 

em 2021, o brasil exportou cerca de 23,9% de toneladas de carne a mais 
que 2020. Foram US$ 6,2 bilhões. A informação é da Associação Brasileira 
de Frigoríficos (Abrafrigo).
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Adriano pacheco (diretor comercial da saudali), sérgio reis (pantaneira),
cristiane nobre (supervisora de comunicação e marketing da saudali),

Francisco lisboa (pantaneira) e Fred rocha (gerente nacional de vendas da saudali)

sAudAli pArticipA de FeirA do setor vAreJistA - Entre os dias 12 e 14 de julho, 
a Feira e Convenção Baiana de Supermercados (Superbahia) recebeu o estande da 
Saudali, que apresentou novidades para os participantes, com o lançamento da 
costelinha grill temperada, da linha Saudali Apreciatta. De acordo com o diretor 
comercial da empresa, Adriano Pacheco, “o produto é ideal para churrasco e traz 
a praticidade de ser pronta para o preparo”. Com o evento, os visitantes puderam 
conhecer mais sobre a qualidade de todo o portfólio, com exposição e degustação de 
alguns dos mais de 230 produtos de seu mix. No dia 13 de julho, o estande recebeu 
ainda a presença do sertanejo Sérgio Reis. O artista é detentor da marca Pantaneira, 
produzida e comercializada pela Saudali.

domingo, 24 de julho

Jornalista Iran Firmino
Giovane Garcia - Anagallis
Ex. Deputado Célio Moreira

segunda-feira, 25

Deputado Arlen Santiago
Vítor Roda - Santa Tereza
Rudmar Santos 

terça-feira, 26

Luiz Alberto Rodrigues
Sra. Vilma Penido
Manoel Rezende de Matos Cabral (Nelinho)

Quarta-feira, 27

Rodrigo Gonçalves - Rádio Itatiaia
Lúcio Flávio Ribeiro Baía

Quinta-feira, 28

Jornalista Lúcio Braga
Jamil Elias Nacle
Ex. Deputado Nelson Carvalho

sexta-feira, 29

Engenheiro Allan Carvalho - Rádio Itatiaia
Márcio Abreu – Brumadinho
Haroldo Rezende

sábado, 30  

Maristela Guimarães
Rosa Lambertuce
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AdvogAdA, pesQuisAdorA, proFessorA universitáriA e escritorA 
mivrot@gmail.com

mAriA inês vAsconcelos

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O novo framing da violência em
face da mulher: a banalidade do mal

“O crime não é um suple-
mento do mundo ordinário: ele o 
insinua pelos interstícios mais ba-
nais da vida cotidiana”, registrou 
Bensoussan.  O crime cometido 
pelo médico anestesista Giovanni 
Quintella Bezerra, que estuprou 
uma mulher que estava em tra-
balho de parto, dentro de um 
hospital em São João de Miriti, na 
região metropolitana da capital 
fluminense, faz parte desses atos 
que empurram a violência ao in-
finito no cotidiano. O que leva um 
homem a cometer um crime des-
ses e devastar a alma de milhares 
de brasileiras, não nos pertence. 
Não conseguiremos decifrar.

Existem imagens que nun-
ca deveríamos ter visto. Cenas 
repugnantes.  O rol de violência 
em face da mulher ultrapassa o 
pensamento e mergulha para 
rumos mais brutais.

Os fatos ocorridos, durante 
essa cesariana, trazem de volta 
a temática da violência sexual e 
obstetrícia em face da mulher. 
Pavimentou-se nesse crime odioso 
e repugnante, um fato que cada 
vez é mais constante e que tem ví-
timas bem precisas. A morfologia 
desse estrupo, cometido debaixo 
de câmeras revela o perigo que 
caminha junto com o destino de 
ser mulher, no Brasil.

A força dos movimentos fe-
ministas no Brasil e a agenda 
de controle de violência em face 
da mulher, fez ecoar com mais 
nitidez e comoção, o episódio de 
ultraviolência ocorrido nesse hos-
pital, reuniu nesse crime cruel um 
misto de maldade, desequilíbrio, 
nojo e provocou estupefação da 
sociedade.

Um estupro no Brasil acontece 
a cada 10 minutos, e um feminicí-
dio a cada 8 horas, segundo dados 
da Uol e do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Esses dados 

são um tiro na liberdade e em 
nossos corpos de mulher grávida 
ou não, que amargam experiên-
cias de enorme irrupção violenta.  
Lutamos por chances capazes 
de contê-la.  Mas anestesiadas, 
sedadas e desacompanhadas so-
mos presas fáceis e praticamente 
incapazes de defesa.

Se há alguma chance para a 
diminuição desses crimes, ela está 
além do protesto moral que já se 
consuma, e da quebra do silêncio. 
Precisamos é de um engajamento 
de toda a sociedade num processo 
extremamente coeso, não margi-
nal, e de punição severa e rápida 
desses crimes.

Impressiona que foram colo-
cadas câmeras na sala de parto 
e que já havia fundada suspeita 
de que o Dr. Giovanni usava 
doses elevadas de sedativos em 
suas pacientes. Assim, sua con-
duta realmente fisga a lógica do 
homem de bom senso, quase 
a indicar   omissão que levou a 
ocorrer esse crime. Além disso, 
há indícios fortes de que ocorreu 
debaixo dos olhos de profissionais 
que se mantiveram restritos, 
cegos, numa engrenagem com-
pletamente passiva.

A probabilidade desse crime, o 
contexto completamente propício 
para a sua ocorrência desemboca 
numa lógica assustadora: a gran-
de metáfora que ronda a mulher 
como sendo objeto.

É preciso romper, seja na hora 
do parto, o momento em que a 
mulher é lançada ao mar da vul-
nerabilidade e fora dele, com es-
sas amargas vivências criminosas 
que acompanham a mulher e seu 
corpo. Apesar de ser lei, a maioria 
das mulheres brasileiras dão à luz 
sozinhas, sem possibilidade de se 
ter um acompanhante durante o 
parto, inclusive no pós-parto, de 
imediato.

Ainda que esse crime tenha 
tido uma dimensão enorme, a cul-
tura brasileira é quase insensível 
aos sofrimentos das parturientes 
e a comunidade médica denega a 
realidade, por medo de denunciar 
e porque se sustenta uma visão 
conservadora, discreta e silente.

Não devemos nos esquecer que 
há um avanço nesse campo; quase 
um complô ético positivo e atuan-
te, daqueles não são coniventes. 
Percebe-se pelo tom da mídia, das 
notícias constantemente noticia-
das, e pelo próprio aumento das 
denúncias no Conselho Regional 
de Medicina (CRM), que o enqua-
dramento legal e a punição desses 
profissionais, sofrem um novo fra-
ming: não há mais vantagem ou 
desejo de esconder esses rostos.

A esperança da mulher brasi-
leira é que essas posições sejam 
realçadas e que uma resistência 
coletiva seja progressivamente 
capaz de retirar a mulher da cena 
do estupro, ou de morte, através 
de aplicação de limites jurídicos, 
políticos e ações públicas repres-
sores da violência de gênero.

Não podemos ceder à fan-
tasia de que a mulher brasileira 
está protegida, nem tampouco 
acreditar que haja uma política de 
coligação e engajamento que faça 
uma blindagem efetiva à violência 
obstetrícia, e aos outros riscos 
que suportamos. Há caminhos 
percorridos, sim.  Mas por hora, 
persiste a tristeza e a insegurança. 
O naufrágio é sempre iminente. A 
escala da violência não permite 
que sejamos artificiais, insensa-
tas, irresponsáveis e imprudentes.

Afora, as considerações táti-
cas de luta e a força da construção 
dos movimentos de sororidade e 
solidariedade e da Justiça, o que 
nos resta é resistir como se fosse 
melhor nutrir a esperança do que 
afundar em desespero.

igor dias

10% das mulheres brasileiras 
são afetadas pela endometriose

Segundo a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), a endometriose 
afeta cerca de 10% da 

população feminina, sendo mais 
frequente entre mulheres de 25 a 
35 anos. De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 7 
milhões de brasileiras sofrem com 
essa doença inflamatória e crôni-
ca, enquanto que mundialmente 
este número chega a 180 milhões. 

Somente em 2019, 11.790 bra-
sileiras precisaram de internação 
por causa da doença. Tanto que a 
OMS reconheceu a endometriose 
como um problema de saúde pú-
blica em maio de 2021. Uma pes-
quisa recente realizada pelo portal 
focado em maternidade Trocando 
Fraldas com 5 mil mulheres revelou 
que 69% delas não sabem os sinais 
da patologia, principalmente entre 
jovens de 18 e 24 anos. 

O médico ginecologista Cassia-
no Moreira explica que essa é uma 
doença inflamatória benigna, 
definida pela presença de células 
endometriais fora da cavidade 
uterina. Os sintomas podem ser 
diversos. “Os mais comuns são 
dores na região pélvica no período 
menstrual, na hora de evacuar e 
fazer xixi, assim como durante a 
relação sexual”. 

Outro sinal é a dificuldade 
para engravidar.  De acordo com 
a médica ginecologista, obstetra e 
professora do curso de Medicina, 

Etiene Galvão, isso ocorre devido 
às alterações na anatomia dos 
órgãos reprodutores. “A endome-
triose causa mudança na ovula-
ção, na secreção de prolactina e na 
fase folicular, na anatomia pélvica, 
além de levar a insuficiência da 
fase lútea. Por isso, a fecundidade 
pode variar em torno de 2% a 20% 
em casais cujas mulheres apresen-
tam endometriose não tratada”.

diagnóstico tardio

Recentemente, a cantora 
Anitta contou que, após 9 anos 
sentindo dores, finalmente teve 
o diagnóstico da doença, o que 

levantou a discussão acerca da 
conscientização da patologia. 

Moreira diz que, muitas vezes, 
as mulheres se acostumam a 
sentir dor. “O diagnóstico ainda 
demora, pois os sintomas são 
subestimados por elas, pelos 
companheiros e familiares. A pro-
cura pelo ginecologista só acon-
tece quando os sinais começam 
a atrapalhar a qualidade de vida, 
até porque a endometriose está 
presente em 6% a 12% de todas as 
mulheres em idade fértil”.

Etiene conta que a média 
estimada entre o início dos sinto-
mas até o diagnóstico definitivo 
é de aproximadamente 7 anos 

devido aos indícios comuns com 
outros problemas ginecológicos 
e gastrointestinais. “Em alguns 
casos, pode ser assintomática 
até em estágios mais avançados. 
Atualmente, temos a análise pre-
suntiva, clínica, laboratorial, de 
imagens e a videolaparoscopia”. 

Ela relata que a doença pode 
afetar outros lugares além da pel-
ve ou abdômen, como as vísceras 
pélvicas e peritônio; pulmão; re-
gião vesical, umbilical e apêndice.

tratamento

Moreira informa que o tra-
tamento da endometriose deve 

levar em consideração a apresen-
tação clínica, se a paciente tem 
dor, infertilidade ou massa nos 
ovários, a gravidade dos sintomas, 
se eles limitam a qualidade de 
vida da pessoa ou não, a locali-
zação e extensão da doença, a 
idade e o desejo reprodutivo, os 
efeitos colaterais das medicações 
e as complicações em caso cirúr-
gico. “A endometriose deve ser 
vista como uma doença crônica 
que precisa de cuidado clínico 
correto, evitando procedimentos 
desnecessários”.

Julieta Rodrigues sentiu os 
primeiros indícios da patologia 
após sua primeira relação sexual. 
“Existia um incômodo e quando 
entrava no período menstrual, 
sentia cólicas fortes. Deixei passar 

muitos anos para relatar ao gine-
cologista e as dores ficaram cada 
vez piores. Em uma das consultas 
contei o problema e o médico 
solicitou um ultrassom e fui diag-
nosticada com endometriose”.

Depois do segundo filho, ela 
diz que as dores ficaram insupor-
táveis. “Há 3 anos, quando fiz 
outro ultrassom, a endometriose 
já tinha avançado pelas trompas, 
alcançado a cavidade pélvica e a 
região abdominal, ovários, tuba/
trompas, bexiga e próximo ao 
reto. Durante esse tempo bus-
quei informações, mais uma vez 
realizei outro ultrassom e, graças 
a Deus, ela havia estabilizado e 
não precisei passar por uma longa 
e arriscada cirurgia”.

7 milhões de mulheres sofrem com essa doença inflamatória e crônica no brasil
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“o diagnóstico
ainda demora, pois

os sintomas são
subestimados por elas,

pelos companheiros
e familiares”

mailto:mivrot@gmail.com
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ceo dA bH Airport, concessionáriA do
Aeroporto internAcionAl de belo HoriZonte

Kleber meirA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

para ampliar destinos e encurtar distâncias
O Aeroporto Internacional de 

Belo Horizonte está pronto para 
o presente e o futuro. Hoje, os 
mineiros contam com um termi-
nal de alto nível na prestação de 
serviços, preparado para ampliar 
destinos e encurtar distâncias. No 
próximo mês, o aeroporto com-
pleta oito anos sob a concessão 
da BH Airport, cuja composição 
acionária é formada por CCR, 
Zurich e Infraero, um período 
de transformação da infraestru-
tura e fortalecimento do papel 
do aeroporto como indutor do 
crescimento e desenvolvimento 
socioeconômico de Minas Gerais. 

Ao longo desse período, mui-
tas foram as mudanças e, em 
termos de movimentação, foram 
registrados mais de 750 mil 
pousos e decolagens, mais de 75 
milhões de passageiros passaram 
pelo aeroporto e foram investidos 
mais de R$ 1 bilhão. Todos os 
investimentos realizados con-
tribuíram para que o aeroporto 
se tornasse referência nacional 
e internacional, considerado o 
melhor aeroporto em sua cate-
goria, em diversas edições da 
Pesquisa Nacional de Satisfação 
dos Passageiros.

Temos um aeroporto com ca-
pacidade para receber 32 milhões 
de passageiros desde a constru-
ção do Terminal de Passageiros 
2. Essa estrutura possibilitou a 
atração de novos voos, tanto 
domésticos como internacio-
nais, e elevou a qualidade de 
atendimento aos passageiros. 
Para se ter uma ideia, antes 
da pandemia, cerca de 30 mil 
pessoas circulavam diariamente 
pelo aeroporto e em torno de 300 
voos eram operados por dia entre 
pousos e decolagens, números 
que já voltamos a alcançar.

O foco na melhor experiência 
aeroportuária nos move constan-
temente, por isso o Terminal de 

Passageiros 1 está em obras, em 
uma reforma que vai modernizar 
nosso equipamento e oferecer 
mais conforto e comodidade a 
passageiros, visitantes e toda a 
comunidade aeroportuária, bem 
como ampliar as áreas comerciais 
no terminal em mais de 100%. 

Mesmo com todos os impac-
tos trazidos pela pandemia da 
Covid-19 nos últimos dois anos, 
estamos em evolução. Para se 
ter uma ideia, nos seis primeiros 
meses de 2022, inauguramos 
no aeroporto dez operações de 
marcas de destaque no cenário 
nacional e internacional. E muito 
ainda vem por aí.

Acabamos de ter um resul-
tado favorável no relatório da 
Cirium, empresa especializada 
em dados para a aviação, direcio-
nada aos aeroportos, e estamos 
entre os quatro aeroportos. Mais 
pontuais do mundo, sendo o mais 
pontual das Américas. Poucos 
aeroportos no Brasil e na América 
Latina aparecem na lista, o que é 
um grande orgulho para a BH Air-
port e também para os mineiros.

Quando falamos em conec-
tividade é preciso ressaltar que 
o aeroporto se conecta hoje a 
cerca de 50 destinos. Somos o 
terminal com mais destinos para 
o Nordeste e Sudeste. Por aqui, o 
passageiro vai para sete cidades 
na Bahia, conhece Foz do Iguaçu, 
Jericoacoara, Jalapão e diversas 
outras cidades turísticas do Brasil.

Estamos situados em uma re-
gião estratégica, com localização 
geográfica privilegiada. Do aero-
porto é possível ter acesso a 70% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil, voando em apenas uma 
hora. O estado faz fronteiras com: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia, Goiás, Distrito Fe-
deral (Brasília) e Mato Grosso do 
Sul. Estamos no coração do Brasil, 
perto das pessoas.

Para o segundo semestre de 
2022, seguimos dedicados em 
alcançar três ambições: de forta-
lecer o aeroporto como o melhor 
do país, de ser o mais inovador 
e também o mais sustentável. 
Diversos projetos estão em práti-
ca e, recentemente, o aeroporto 
se tornou o primeiro da América 
Latina a realizar operações de 
solo 100% elétricas. A iniciativa 
é uma parceria com a Latam e a 
Real Aviation para a operação de 
Ground Handling (atendimento de 
rampa) com equipamentos total-
mente movidos a energia elétrica. 

A inovação envolve todos os 
serviços prestados em terra para 
apoio às aeronaves, passageiros, 
bagagens e cargas durante a 
chegada e a partida no aeropor-
to. Essa união de esforços para 
garantir a implementação do 
projeto-piloto no aeroporto repre-
senta uma alternativa sustentável 
ao diesel, em função da redução 
de 114 toneladas de gás carbônico 
emitidas nos próximos 12 meses. 

Para completar o nosso papel 
estratégico para o desenvolvi-
mento do Estado, nos fortalece-
mos diariamente como um Hub 
Logístico Multimodal, capaz de 
atender as demandas por céu, 
terra e ar. Minas Gerais tem tudo 
para ser protagonista no cenário 
logístico nacional e internacional 
e o fortalecimento do papel do 
aeroporto nesse sentido tem feito 
toda a diferença. Apesar dos de-
safios impostos pela pandemia, 
o aeroporto se dedicou em lançar 
novos serviços no mercado para 
oferecer aos clientes soluções 
multimodais e ainda conta com 
o Aeroporto Industrial para elevar 
a competitividade das empresas.

Seguimos otimistas com o ce-
nário que se desenha para 2022 no 
setor da aviação e confiantes que a 
transformação do nosso aeroporto 
nos levará a voos ainda mais altos.

nat macedo

Alarmante: mais de 61 milhões de
brasileiros não têm o que comer

Já está em vigor em todo o 
país a lei 14.405/22, que permite 
a redução do quórum de una-
nimidade para dois terços dos 
condôminos para a mudança de 
destinação de imóveis em con-
domínios. A lei foi aprovada pelo 
Congresso em junho e sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro no 
dia 13 de julho. O texto muda o 
Código Civil para facilitar o cha-
mado retrofit.

A lei foi proposta no ano pas-
sado, especialmente com a con-
solidação do home office durante 
a pandemia de coronavírus. Com 
as pessoas trabalhando de casa 
para evitar aglomerações, muitas 
empresas constataram que foi 
possível manter esse regime de 
trabalho, com mais economia de 
tempo e de gastos. Assim, muitos 
prédios comerciais, especialmente 
nas regiões centrais de muitas 
cidades, como é o caso de Belo 
Horizonte, ficaram vazios. Uma 
das consequências disso é a degra-
dação do entorno desses prédios, 
que passam a não ter movimento. 

Outra, é o prejuízo para os proprie-
tários das salas, que ficam sem 
receber o aluguel e às vezes, sem 
pagar a taxa condominial. 

Assim, com a aprovação da lei, 
2/3 dos condôminos podem deci-
dir dar outra destinação a edifícios 
que estão nessa situação, como 
transformá-los em condomínios 
residenciais ou mistos. Dado esse 
passo, pode-se fazer uma reforma 
no prédio para que ele possa ser 
adaptado para moradia, o retrofit. 
Um dos edifícios que já passou por 
essa transformação é o do antigo 
Hotel  Excelsior, na rua Caetés, 
que hoje é um condomínio misto. 

residenciais 

Por outro lado, a mesma regra 
vale para edifícios residenciais e 
aí, é preciso bom senso para não 
haver desentendimentos. Com 
tanta gente trabalhando em casa, 
os condôminos podem se reunir 
para aprovar que suas unidades 
também possam ser usadas como 
endereço comercial. Entretanto, a 

lei afirma que isso pode acontecer 
apenas se a lei de uso e ocupação 
do solo ou a lei de zoneamento 
do município permitirem. Se a 
resposta for positiva, 2/3 dos 
moradores podem aprovar que 
profissionais atuem formalmente 
em casa. Para isso, a prefeitura 
deve ser consultada antes da 
votação.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Condomínios Co-
merciais, Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais (Sindicon MG), 
advogado especializado em direi-
to condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz, a lei vai favo-
recer os prédios comerciais. “Os 
condomínios comerciais que hoje 
estão praticamente abandonados 
podem se beneficiar muito do 
retrofit, a lei é bastante positiva”, 
diz ele.

Já nos condomínios residen-
ciais, a proposta deve ser bastante 
debatida, com direito a argumen-
tação de todos lados para que 
a decisão tomada seja a melhor 
para o convívio de todos.

lei reduz quórum para aprovação
de destinação do condomínio
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“A fome dói e é humilhante”. 
É assim que K.S* resume a atual 
situação em que se encontra com 
sua família. Casada, mãe de 5 fi-
lhos, ela, que é faxineira, está sem 
serviço há 10 meses. Enquanto 
isso, seu marido, que é pedreiro, 
mas está impossibilitado de tra-
balhar devido a um problema na 
coluna, não atua no mercado há 
mais de 1 ano.

Toda a situação levou a família 
a uma realidade delicada: a fome. 
“Nunca imaginei passar por isso. 
A gente pensa que é algo que 
acontece em comunidades muito 
pobres, lugares onde não tem 
nem água e luz, mas não. Moro 
na cidade grande e, ainda assim, 
estou sofrendo. Minha família não 
é a única”.

E ela tem razão. De acordo 
com um relatório da Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO), 
a fome atinge um em cada três 
brasileiros. Segundo a pesquisa, 
o número de pessoas que lidaram 
com algum tipo de insegurança 
alimentar foi de 61,3 milhões, 
número alarmante considerando 
que a população brasileira é 
estimada em 213,3 milhões. Esse 
marco levou o país a retornar ao 
mapa da fome de onde havia 
saído em 2014. 

O cientista político Rudá Ricci 
explica que, em pouco mais de um 
ano, o Brasil somou a esse índice 

mais 14 milhões de pessoas pas-
sando fome. “O número dobrou 
em famílias que têm crianças 
com menos de 10 anos. Pior, 
apenas 40% delas têm acesso 
pleno à alimentação. Em 2014, 
17% da população se encontra-
va em situação de insegurança 
alimentar. Enquanto que em 
2019, ano anterior à pandemia, 
a fome já atingia 30% da popula-
ção. Em 2021, saltamos para 36%. 
Portanto, o governo Bolsonaro é 

responsável direto pela condução 
de políticas sociais e econômicas 
que aumentaram a fome, uma vez 
que desmontou grande parte das 
políticas sociais”.

Ele acrescenta que a política 
econômica ultraliberal foi insen-
sível até que o auxílio emergen-
cial foi imposto pelo Congresso 
Nacional, em 2020. “O ultralibe-
ralismo considera que políticas 
sociais robustas geram inflação 
e prejudicam a competitividade 

das empresas que, teoricamente, 
passam a custear esses gastos. O 
discurso ultraliberal é elitista e é 
herdeiro da concepção de casta 
que foi implantado no Brasil e 
deitou raízes em nossa cultura”

Para ele, esse cenário só irá 
mudar a partir da criação de polí-
ticas sociais, de emprego e renda 
que não são promovidas por 
caridade ou redes privadas (o que 
se convencionou denominar de 
Terceiro Setor). “Temos que abrir 

um amplo debate nacional para 
revertermos esta tragédia de ser-
mos a 13ª economia mundial e o 
7º país mais desigual do mundo”.

Enquanto esse quadro não 
muda, pessoas se mobilizam para 
tentar assistir às famílias que se 
encontram em vulnerabilidade. 
Como é o caso do Grupo Scheilla, 
da Casa Espírita André Luiz. “Há 
um tempo recebíamos cerca de 
15 novos pedidos de ajuda por se-
mana, agora subiu para 30. Para 
tentar levar conforto, distribuímos 
cestas básicas. Atualmente são 
460 cestas para as famílias que 
estão cadastradas mensalmente, 
além das 60 cestas emergenciais 
para pessoas que nos procuram no 
dia a dia. Atuamos também com 
a população em situação de rua, 
levando café da manhã, almoço, 
corte de cabelo e barba”, explica 
Adriane Silva, representante do 
projeto.

O projeto Alimentar também 
atua no auxílio dessas famílias. “A 
gente faz um trabalho de acompa-
nhamento mensal fornecendo cesta 
básica de 15 em 15 dias e, também, 
todo um acompanhamento psicos-
social, no qual encaminhamos para 
agência de empregos, programas 
de jovem aprendiz, estruturação 
familiar a fim de melhorar a qua-
lidade de vida e autoestima desses 
indivíduos”, esclarece a coordena-
dora Márcia Zimmermann.

K.S* se inscreveu em um pro-
grama e, agora, espera a vez de 
sua família ser assistida. “Antes, eu 
pegava cesta básica em uma igreja 
aqui perto de casa, mas as doações 
são poucas e eles não estão con-
seguindo atender a todos. Depois 
descobri esse projeto e me cadastrei. 
Até lá, vou vivendo um dia de cada 
vez e com fé em tempos melhores”.
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*A pedido da personagem,
seu nome foi preservado.

brasil volta ao mapa da fome com boa parte da população passando por dificuldades

situação grave

A ONU ainda alertou que o mundo tem se afastado 
cada vez mais do objetivo de erradicar a fome até 
2030. Em todo o planeta, a situação é grave. Segundo 
a FAO, cerca de 828 milhões de pessoas foram afeta-
das pela fome em 2021. O número cresceu cerca de 
150 milhões desde o início da pandemia.
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Zema veta dispositivos de transparência da ldo
Matéria foi sancionada sem incisos sobre divulgação de imóveis e passivo de férias

O governador Romeu Zema 
(Novo) sancionou, com vetos a 
dois dispositivos, a Lei nº 24.218, 
que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e a execução da lei 
orçamentária para o exercício de 
2023. Os incisos recusados pelo 
chefe do Poder Executivo dizem 
respeito à transparência das con-
tas do estado. O veto parcial e 
a nova norma foram publicados 
na edição do Diário Oficial de 
Minas Gerais dia 16 de julho.

A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) tramitou na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) como o Projeto de Lei 
(PL) 3.723/22, do governador. Foi 
aprovada pelo Plenário no dia 
14 de junho, com seis emendas 
apresentadas por parlamentares, 
com a subemenda de número 1 
apresentada a 16 emendas, que 
dessa forma ficaram prejudicadas; 
e ainda com outras 11 emendas 
apresentadas pelo relator, depu-
tado Hely Tarqüínio (PV).

Os incisos XII e XVI do artigo 
48 da proposição, vetados por 
Zema, foram frutos de emendas 
apresentadas por parlamentares. 
O artigo define quais informações 
de interesse público o Executivo 
deve tornar disponíveis na Inter-
net, no Portal da Transparência 
do Estado.

O inciso XII determinava a pu-
blicação do demonstrativo, atuali-
zado semestralmente, dos imóveis 
de propriedade do estado que es-
tejam à venda ou que não estejam 
sendo utilizados. Já o XVI dispunha 
sobre a divulgação do cronogra-
ma discriminado de pagamento 
do passivo de férias-prêmio devido 
aos servidores públicos civis e mili-
tares, atualizado trimestralmente.

razões do veto

De acordo com a mensagem 
do veto publicada pelo gover-
nador, os dispositivos foram re-
cusados por “contrariedade ao 
interesse público”. O argumen-
to é de que o artigo 8º da Lei 
de Acesso à Informação é mais 
abrangente, detalhado e eficaz 
na garantia da publicidade dos 
atos da Administração Pública 
quando comparado ao texto dos 
dispositivos vetados.

Completa que a lei citada tem 
abrangência nacional, ao contrá-
rio dos incisos, que se inserem na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
“que só produz efeitos no exercício 
fiscal a que se refere”. O artigo 
destacado pelo governador, no 
entanto, não especifica os assun-
tos inseridos pelos deputados no 
projeto de lei aprovado.

déficit de r$ 11 bilhões

A LDO estima, para o ano 
que vem, uma receita de 
R$ 114,6 bilhões e uma des-
pesa total de R$ 125,6 bi, 
apontando um déficit R$ 11 
bi previsto para o próximo 
exercício. A norma detalha 
que, da receita total, R$ 92,43 
bi são receita não financeira 
ou receita primária do estado.

Ela abrange o total da 
receita orçamentária, descon-
siderados os valores intraorça-
mentários e deduzidas as ope-
rações de crédito, as receitas 
provenientes de rendimentos 
de aplicações financeiras, o re-
torno de operações de crédito 
(juros e amortizações), o rece-
bimento de recursos oriundos 

de empréstimos concedidos e 
as receitas de privatizações.

Para 2023, espera-se um 
aumento nominal de 18,22% 
na receita tributária em re-
lação àquela estimada no 
ano anterior, sendo a maior 
fonte o ICMS, que, no fecha-
mento do ano de 2021, teve 
participação de 73,6% na ar-

recadação de impostos, taxas 
e contribuições de melhoria, 
considerando-se as deduções 
correntes.

Das despesas estimadas, 
destaca-se o gasto com pes-
soal e encargos sociais, que 
representam 68,16% do total 
das despesas correntes do 
estado.
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Os incisos recusados pelo
chefe do poder executivo

dizem respeito à transparência
das contas do estado

principais nomes dos setores de comércio
e serviços de bH são homenageados

Premiação, promovida pela CDL/BH, celebrou o Dia do Comerciante

O Centro de Convenções da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) recebeu 
na dia 19 de julho, a premiação 
“Referência Empresarial”, que 
homenageia os principais nomes 
do setor de comércio e serviços 
da capital. Foram reconhecidas 
empresas que são inspiração para 
os demais profissionais e empre-
endedores.  

A entidade também home-
nageou instituições e referências 
empresariais que se destacam 
no estado e na promoção de um 
ambiente de negócios favorável 
ao desenvolvimento econômico e 
social. O ator Maurício Canguçu pro-
tagonizou um dos momentos mais 
emocionantes da noite ao resgatar 
a história do comércio da capital.  

“Dentre todas as datas co-
memorativas do calendário, o 
Dia do Comerciante é uma das 
mais importantes. O setor é uma 
das maiores forças da economia 
mundial e do Brasil. E em Belo 
Horizonte ganha uma relevância 
ainda maior. Aqui, de cada R$ 
100 das nossas riquezas, R$ 75 
são produzidas pelo comércio. 
Em cada dez empregos, sete são 

gerados pelo setor. Belo Horizonte 
é a capital nacional do comércio”, 
discursou o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva.  

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Adriano Faria, esteve na solenida-
de representando o prefeito Fuad 
Noman e destacou a importância 
da parceria entre a prefeitura e 
o setor. “Acreditamos muito no 
comércio. Estamos vivendo um 
novo momento com a retomada 
da economia. Precisamos destacar 
que o comerciante é um herói”, 
declarou.

sebrae minas e
a casa salles 

O Sebrae Minas rece-
beu homenagem por seus 
50 anos de atuação em 
prol do setor de comércio 
e serviços do estado e 
também pela longa par-
ceria com a CDL/BH. O 
diretor-superintendente 
da entidade, Afonso Ma-
ria Rocha, destacou a 
importância do comércio. 
“Esse reconhecimento 
do comerciante é muito 
importante. Afinal, é um 
setor preponderante em 
nossa cidade e em todo o 
país. É gerador de empre-
go e renda. Parabenizo a 
CDL/BH, entidade que é 
grande parceira do Sebrae 
Minas, por essa homena-
gem”, afirmou.

A Casa Salles, loja 
mais antiga de Belo Hori-
zonte e que está em ativi-
dade desde 1881, também 
foi homenageada na sole-
nidade.

evandro carmo, gestor projetos sebrae - Antônio Freitas - gerente regional
sebrae - Afonso maria rocha - dir. superintendente sebrae - marden magalhães,

dir. operacional e marcelo de souza e silva -presidente cdlbH

o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Adriano Faria,
e o presidente da cdl/bH, marcelo de souza e silva
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2022&num=24218&tipo=LEI
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2022&n=3723&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2022&n=3723&t=PL
https://www.transparencia.mg.gov.br/
https://www.transparencia.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm527
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm527
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Feijoada do maranhão é lançada e conta
com a presença do elenco da escolinha na tv

Prestigiando o lançamento da Feijoada do Maranhão, evento realizado no Buteco do 
Maranhão, no dia 16 de julho, o diretor-geral e produtor da Escolinha na TV, Rafael 
Martini, Daniel Evêncio, diretor de arte, e Fabiano Cazeca, presidente da Multimarcas 

Consórcios, junto com todo o elenco da Escolinha e de vários empresários e jornalistas. 
A tradicional Feijoada do Maranhão acontecerá no dia 27 de agosto, no Dayrell Hotel.

elisangela salomon, Fabiano cazeca
e rosangela segafredo

valdez maranhão e convidadas

A turma da escolinha na tv

Fabiano cazeca e Anazinha

daniel evêncio, maranhão, Fabiano cazeca e rafael martini

marcos prota, Fabiano cazeca e celso Farias, que vão
para  Feijoada do maranhão em são luís de moto

A musa da Feijoada do maranhão
e modelo, malu Agatão

o jornalista eujácio silva,
Wagner espanha e marcio mol
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uberlândia habilita estabelecimentos
para castração de cães e gatos

O controle populacional para 
garantir a saúde de cães e gatos vai 
avançar com a assinatura de contratos 
e emissão de ordens de serviços pela 
Prefeitura de Uberlândia junto a es-
tabelecimentos credenciados que vão 
realizar, a partir de agosto, a castração 
com microchipagem (identificação 
do cão/gato), orientações quanto à 
guarda responsável e demais esclare-
cimentos sobre as zoonoses (doenças 
infecciosas transmitidas de animais 
para os seres humanos).

A solenidade ocorreu no dia 
18 julho no Centro Administrativo, 
com a presença do prefeito Odelmo 
Leão, secretários municipais, autori-
dades e responsáveis da ONG e da 
Clínica credenciadas para realizarem 
as castrações neste primeiro mo-
mento: Instituto SOS Pet e Clínica 
Veterinária Pet House.

A assinatura é mais um passo na 
promoção de políticas públicas em 
prol do bem-estar animal. A Chamada 
Pública tem como meta a realização 
anual mínima de 5.500 esterilizações 
cirúrgicas. Durante o evento, Odelmo 
(PP) destacou a continuidade do 
chamamento público.

 “A prefeitura continua buscando 
parcerias, por isso, o cadastramento 
segue até o fim do ano para ONGs e 
clínicas interessadas em atuarem nesta 
necessária e importante tarefa, ao lado 
da gestão pública. Quanto mais parti-
cipantes, mais atendimentos faremos. 
Portanto, a nossa meta, inicialmente, 
são 5,5 mil animais por ano, mas luta-

remos para superar 7 mil castrações. E 
digo mais, o programa veio para poder 
ficar nas políticas públicas da nossa 
cidade”, pontuou o prefeito.  

As empresas habilitadas também 
farão a microchipagem de cães e ga-
tos esterilizados, que é uma espécie de 
RG do animal que facilita a identifica-
ção e evita o abandono. O projeto tem 
orçamento de cerca de R$ 1,2 milhão. 
Inicialmente, os serviços de castração 
serão disponibilizados aos animais 
em situação de rua e resgatados 
pelos tutores já cadastrados junto ao 
Município.

Segundo Amado Júnior, diretor 
do Zoológico Municipal e um dos co-
ordenadores do projeto, o serviço de 
castração gratuita do município será 
completo. “Já temos um cadastro de 
quase quatro mil tutores que são pro-
tetores de animais e pessoas de baixa 
renda. Neste primeiro momento, atu-
aremos com esta lista fazendo a con-
vocação por SMS e disponibilizando 
o processo que é completo. O animal 
que será castrado receberá o que for 
necessário no pré e pós cirurgia, como, 
por exemplo, a roupa cirúrgica. Além 

disso, o responsável terá todas as 
recomendações para a saúde do cão 
ou gato, evitando assim, as doenças 
(zoonoses), além de informações 
primordiais sobre adoção e guarda 
responsável, educando o tutor contra 
o abandono que é crime”. 

Durante o ato de assinatura de 
contratos e ordens de serviços, o 
Prefeito lembrou e revelou outras 
ações para o bem-estar animal do 
município. “Estamos trabalhando há 
meses e firmando um convênio com 
o Hospital Veterinário da Universida-
de Federal de Uberlândia (UFU) para 
atendimentos de animais atropela-
dos ou debilitados nas ruas. Temos 
também uma parceria, há 14 anos, 
com o Hospital Veterinário da UFU 
que já castra anualmente cerca de 
1.500 animais. E os nossos esforços 
não param. Vamos ter também uma 
unidade móvel que percorrerá os 
distritos e zona rural do município 
castrando cães e gatos. Com par-
cerias e muito trabalho, queremos 
que a nossa cidade seja referência 
em Minas Gerais, quem sabe, no 
Brasil”, disse o prefeito.
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/04/24/prefeitura-abre-credenciamento-para-clinicas-interessadas-em-realizar-castracoes-e-microchipagem-em-caes-e-gatos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/04/24/prefeitura-abre-credenciamento-para-clinicas-interessadas-em-realizar-castracoes-e-microchipagem-em-caes-e-gatos/
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bilhões no futebol
O futebol é profissional. O esporte 

que mais movimenta os brasileiros 
não pode ser dirigido por amadores 
ou por pessoas que usam os clubes 
para ser beneficiados com milhões de 
reais que são movimentados. Tem de 
saber fazer o time fora e em campo, na 
administração do clube, da sede admi-
nistrativa, no centro de treinamentos e 
capitar recursos financeiros por meio 
de publicidades e marketing e contrata-
ções de jogadores que querem mesmo 
vencer, não apenas receber salário. 
    Nos anos 2020 e 2021 por causa 
da pandemia de COVID-19, os clubes 
tiveram que jogar com portões fe-
chados e sem público nos estádios, o 
que gerou uma crise em muitos deles. 
Desde o ano passado, com a volta das 
pessoas, os principais clubes do futebol 
brasileiro comemoraram uma melhora 
em suas finanças. Estudos de econo-
mistas especializados em mercado 
financeiro do esporte mostraram um 
cenário econômico favorável de 2021 
em relação a 2020.

No ano passado, os clubes atin-
giram a maior receita da história com 
movimentação de R$ 7,1 bilhões, au-
mento de 35%. O relatório foi feito com 
base nas demonstrações financeiras 
divulgadas pelos clubes nos balanços 
publicados, o que é obrigatório para o 
conhecimento de seu Conselho Delibe-
rativo e Fiscal. 

A pesquisa foi analisada por times 
bem colocados no ranking nacional 
da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), sendo 17 que disputaram a Série 
A do Campeonato Brasileiro em 2021 
e 8 que jogaram a segunda divisão, a 
série B. A maior receita já registrada 
na história do futebol nacional que 
permitiu que os clubes voltassem a 

arrecadar com a bilheteria provenien-
te da presença dos torcedores nas 
arquibancadas e com o programada 
de sócio torcedor, mas também de 
um detalhe importante, a temporada 
de 2020 só terminou em 2021, com os 
jogos finais do Brasileirão, Libertadores 
e Copa do Brasil. Assim, parte da arre-
cadação veio com atraso.

Observado as receitas de 2021, 
existem uma parte da premiação e até 
de direitos de transmissão referentes 
à temporada de 2020 das finais dos 
campeonatos que ocorreram em 2021. 
Cerca de 50% da receita total dos clu-
bes vem dessa fonte de receita. Sem 
considerar o dinheiro relativo às trans-
ferências de jogadores, a arrecadação 
dos clubes brasileiros em 2021 foi de 
R$ 5,7 bilhões, valor 68% mais alto em 
relação ao ano anterior. Essa quantia 
advinda da transferência de atletas 
apresentou redução nas receitas totais 
dos clubes, caindo de 30% para 20%.

As maiores fontes de receita dos 
clubes no ano passado foram direitos 
transmissão de TV e premiações (R$ 
3,5 bilhões), transferência de jogado-
res (R$ 1,4 bilhão), patrocínio (R$ 1,1 
bilhão) e matchday (R$ 613 milhões). 
O matchday (dia da partida) tem sido 
uma nova fonte de arrecadação para 
os clubes. Torcedores aproveitam o dia 
da partida para consumir dentro do 
estádio e comprar produtos da marca 
do time.

O Flamengo é o clube que mais 
arrecadou dinheiro em 2021, uma vez 
que atingiu R$ 1 bilhão, um salto de 
62% em relação ao mesmo período 
de 2020. Com as receitas turbinadas, 
superou até mesmo o Palmeiras em 
patrocínio. A fonte de renda comercial 
da equipe rubro-negra quase dobrou, 

ficando com R$ 202 milhões, R$ 17 
milhões a mais do que o time paulista. 
Com um patrocínio forte e premiações 
gordas, o Palmeiras aparece no segun-
do lugar nesse ranking.  

O clube paulista quase alcançou 
a casa do bilhão ao apresentar R$ 977 
milhões arrecadados no ano. Desconsi-
derando a receita oriunda das vendas de 
jogadores, o atual Campeão da Liberta-
dores registrou a maior receita: R$ 838 
milhões, cerca de R$ 428 milhões a mais 
do que em 2020 e R$ 35 milhões acima 
do obtido pelo Flamengo. O Atlético, o 
Galo, foi Campeão Brasileiro e da Copa 
do Brasil ano passado, aumentou em 
R$ 87 milhões suas receitas, registrou R$ 
505 milhões, e tornou-se o clube com a 
terceira maior arrecadação do ano, ul-
trapassando Corinthians, o quarto, com 
R$ 503 milhões, e Grêmio, o quinto, R$ 
498 milhões. Mesmo com este volume 
de receitas o time gaúcho foi rebaixa-
do, está jogando a Série B. O Cruzeiro 
também está na série B, a receita foi de 
R$ 123 milhões em 2020 para R$ 143 
milhões no ano passado. Para se ter a 
ideia do movimento financeiro tirando 
os clubes, só a CBF que “administra” o 
futebol brasileiro e as seleções masculi-
na e feminina teve uma receita de R$ 1 
bilhão, com patrocínios, rendas de jogos 
e amistosos.     

Para este ano os clubes esperam 
o movimento financeiro de mais de R$ 
8 bilhões entre os principais times do 
país.  É preciso ressaltar a luz vermelha 
na maioria deles, as dívidas são enor-
mes, dois no Brasil já são Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF), entre os 
principais que já viraram empresas es-
tão o Cruzeiro e o Botafogo. O torcedor 
deseja é ser campeão e que seu clube 
marque muitos gols.

nos últimos anos, cresceu número de pessoas interessadas em ioga
No primeiro semestre de 2021, 43% buscaram a atividade como forma de exercitar o corpo, se alongar e relaxar

A cada ano que passa a 
prática do ioga se torna 
mais comum em países do 
ocidente, inclusive no Brasil. 

Com isso, nos últimos anos cresceu o 
número de interessados na atividade 
como forma de exercitar o corpo, se 
alongar e relaxar. Contudo, o ioga 
é mais do que apenas um conjunto 
de movimentos de torção e de alon-
gamento, misturado com algumas 
posturas desafiadoras. É também uma 
ciência antiga e que tem por objetivo 
unir o corpo, a mente e o espírito, possi-
bilitando que as pessoas se reconectem 
com sua verdadeira essência. 

De acordo com dados do Gympass, 
só nos primeiros 5 meses de 2021 
cresceu em 43% o interesse pela 
prática. Na América Latina a procura 
aumentou em 38% e existem razões 
para isso, uma delas é o novo estilo 
de vida e a busca cada vez maior por 
atividades que proporcionam equilí-
brio, saúde física, mental e emocional 
com benefícios pessoal e profissional. 

A proprietária de um studio de 
ioga, Patrícia Katahira, conta que a 
prática entende que o homem possui 
origem e destino divinos, tendo uma 
essência sagrada dentro de si que 
deve ser descoberta e revelada em sua 
plenitude. “Diferentemente do que a 
maioria conhece, nem toda modalida-
de faz posturas com o corpo”.

Leonice Gil Lacerda, proprietária 
de outro studio que ensina a prática, 
afirma que fisicamente as vantagens 
são equilíbrio, alongamento, flexi-
bilidade, força muscular, correção 
postural, alívio de dores causadas 
por tensões, melhoria na capacidade 
respiratória, além de mais disposição. 
Os principais benefícios mentalmente 

são relaxamento, equilíbrio emo-
cional, controle da ansiedade e do 
estresse, aumento da concentração, 
ampliação da consciência e mais 
capacidade de ação na conquista de 
objetivos”.

Leonice ressalta que em relação a 
limitações por peso, idade ou doenças 
crônicas, há adaptações que podem 
ser feitas para cada pessoa. “Todos 
podem fazer ioga, mas nem toda 
modalidade é ou está adequada para 
todos os perfis que aspiram praticar. É 
preciso avaliar caso a caso. Como toda 
atividade que demanda certo esforço 
físico, é aconselhável fazer avaliações 
médicas antes de começar”.

Em relação às gestantes, ela 
destaca que há exercícios seguros. 
“Existem práticas específicas para elas 
que podem ser feitas com segurança. 
É preciso se informar e, de preferência, 
buscar escolas ou profissionais com 
especialização em aulas para grávi-
das, pois há restrições. De qualquer 
forma, é importante que a futura 
mamãe tenha liberação do médico”.

Graça Matos pratica ioga há 10 
anos, quando ganhou uma aula grá-
tis. “As vantagens foram muitas. Mais 
bem-estar, agilidade e energia. Agora 
consigo conciliar a pressão do dia a 
dia com menos estresse. Comentários 
que antes me deixavam para baixo, 
hoje não me afetam”.

A nutricionista Ana Claudia Alves 
decidiu aderir à prática para ajudar 
no controle da ansiedade e melhorar 
sua respiração. “Percebo inúmeros 
benefícios, como alongamento, força, 
definição muscular e melhor disposi-
ção durante o dia. Isso me ajuda a res-
pirar e ter foco quando estou em uma 
situação na qual preciso ter calma. 
Trouxe também mais tranquilidade e 
clareza para me expressar e conversar 
com pessoas”, finaliza.

ioga propõe unir o corpo, a mente e o espírito, possibilitando que as pessoas se reconectem com sua verdadeira essência
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Futebol: paixão brasileira causa
incidência de torção no tornozelo

O futebol, seja para acom-
panhar ou praticar, está entre as 
paixões do brasileiro. No entan-
to, devido à rápida e contínua 
movimentação durante a sua 
prática, as entorses de tornozelo 
são comuns, sendo frequentes os 
desfalques em diversos times por 
conta deste problema, constante-
mente repercutidos nos noticiários 
esportivos.

Seja em jogadores que prati-
cam o esporte por lazer ou atletas 
profissionais, uma das causas 
mais comuns das entorses é o 
movimento anormal de uma arti-
culação e a duração dos sintomas 

pode variar devido à intensidade 
e a gravidade da lesão, explica 
o presidente da Associação Bra-
sileira de Medicina e Cirurgia do 
Tornozelo e Pé (ABTPé), Luiz Carlos 
Ribeiro Lara.

“Nas entorses de grau I, os 
sintomas têm duração de até uma 
semana. Já nas entorses de grau 
II e III, podem durar até cerca de 
duas semanas ou mais. O tempo 
de recuperação para curar uma 
entorse pode ir de semanas a me-
ses, vai depender da gravidade da 
lesão e do tratamento instituído 
pelo especialista”, fala o médico.

Nas entorses de grau 1, o trata-
mento consiste em repouso, fazer 
compressas com gelo e elevar o 
pé reclinando-o e apoiando-o para 
que fique acima da cintura.

Para o grau 2, é indicado 
seguir as indicações anteriores, 
com maior tempo de recupera-
ção. “Em alguns casos, o médico 
pode recomendar a utilização de 
muletas e, no caso da entorse de 
grau 3, a estabilidade permanente 
no tornozelo fica em risco, sendo 
necessário permitir maior estabi-
lidade da articulação. Para isso, 
o ortopedista pode sugerir que o 
paciente utilize uma imobilização 
gessada ou robofoot”, diz o presi-
dente da ABTPé. 

cirurgia

Embora não seja comum que a 
entorse resulte em necessidade de 
cirurgia, há situações em que a ins-
tabilidade do tornozelo, decorrente 
da entorse, possa exigir uma deci-
são mais definitiva, principalmente 
em rupturas ligamentares múlti-
plas, associadas a outras lesões.

“Os ligamentos mantêm todo 
o tornozelo unido. Quando tem 
vários ligamentos danificados 
ou lesões mais graves em certos 
ligamentos, o tornozelo pode não 
recuperar a estabilidade anterior e, 
então, se indica a cirurgia para res-
taurar os ligamentos”, pontua Lara.

Outra situação que requer 
cirurgia é quando há fraturas dos 
ossos do tornozelo com deslo-
camentos ou não, associados as 
lesões ligamentares.

 

recuperação

Não é incomum ver atletas 
que mantêm a atividade esportiva 
mesmo estando lesionados ou 
sentindo dores. “Lesões parciais 
ou leves podem se agravar se o 
tratamento inicial não for respei-
tado, causando um dano maior 
ao tornozelo do paciente, no 
futuro”, conclui.D

iv
ul

ga
çã

o


