
Saiba os cuidados que se deve 
ter com os lábios no inverno

Com a queda das temperaturas, os lábios tendem a descamar ou apresentar lesões. 
Por essa razão, a proteção com essa parte do corpo precisa ser redobrada. Como explica 
a dermatologista Laura Barbosa, o ressecamento pode ser causado por diversos fatores. 
“Entre os principais estão a falta de hidratação e a questão da baixa umidade do ar nessa 
época de tempo frio e clima mais seco. Umedecê-los com a língua é uma prática que 
deve ser evitada, porque a saliva possui substâncias ácidas que agravam ainda mais o 
problema”, alerta.

e acordo com dados da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens (ABAV), o 
setor hoteleiro deve registrar aumento 
de 60% no segundo semestre. Especifi-
camente no que se refere às viagens co-

orporativas, o faturamento no mês de maio alcançou 
um montante de R$ 1.093 bilhão, avanço de 25%. 
Apesar da pandemia, os hotéis já podem funcionar 
com sua lotação máxima devido ao relaxamento 
dos protocolos de segurança. Para Leandro Azevedo, 
gestor comercial de uma empresa desenvolvedora de 
sistemas para gestão do setor hoteleiro, a flexibiliza-
ção ajudou no fluxo de hóspedes. “Com a diminuição 
de casos e, também, do número de internações em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), muitos preten-
dem viajar mais”.
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hoteleiro pode crescer 60%
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Desafiando a polarização que se apresenta na disputa esta-
dual para o governo de Minas Gerais entre o atual chefe do Exe-
cutivo Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil 
(PSD), Marcus Pestana (PSDB) chega como opção para uma 
terceira via na corrida. O candidato é um dos maiores nomes 
do partido e possui 40 anos de experiência na vida pública. Ele 
destaca que fará o possível para melhorar a delicada situação 
em que o estado se encontra, com políticas sérias e efetivas.

Pestana é opção de terceira
via para governo de minas

psdB mineiro aposta no nome de marcus pestana

políticA – páGinA 3 oPinião – Página 2
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lei de cotas para inclusão de
pcds no mercado de trabalho

ainda não é valorizada

No dia 24 de julho celebrou-se o aniversário 
da Lei de Cotas, um marco para as pessoas com 
deficiência. Criada no início dos anos 1990, 
a Lei 8.213/1991 estabelece um percentual 
obrigatório de 2% a 5% de contratação desses 
profissionais em organizações com 100 ou 
mais colaboradores. Mas, apesar da existên-
cia da norma, nem sempre ela é respeitada. 
Para Cíntia Santos, psicóloga e coordenadora 
de projetos do Instituto Ester Assumpção, é 
preciso difundir informações sobre o tema e 
desmistificar a imagem do trabalhador com 
deficiência como alguém que só é contratado 
para cumprir cota.

Guardar dinheiro é
um hábito difícil

para os brasileiros

Seja para uma emergência, realizar uma via-
gem, comprar um carro ou até mesmo uma casa, 
ter uma quantia reservada é algo considerado 
impossível para a maioria das pessoas, visto 
que mal conseguem fechar as contas no fim do 
mês. Na avaliação do especialista em finanças 
Francisco Gonçalves, os principais motivos são o 
desemprego e a crise econômica. “Mesmo aque-
les que possuem renda e estão trabalhando têm 
problemas de gastar menos do que ganham. A 
razão disso é o orçamento das famílias que tem 
sido corroído pela alta no preço dos alimentos, 
energia elétrica e combustível”, explica.
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cemitério

E D I T O R I A L

igor dias

Quando a vida falta, o coração para, 
cessa tudo e a esperança acaba, faze-
mos a encomendação, homenagem ao 

morto e o conduzimos contritos e tristes à sua 
última morada. Alguns recebem discursos e 
honrarias, suas vidas são celebradas, o que 
sensibiliza, consola e alenta famílias. No 
cemitério, onde o silencio impera, o mauso-
léu acolhe e finda uma história, adormece 
tudo que antes era projeto, ação, vibração 
e esperança. 

Este funéreo introito tem a intenção de 
alertar para a importância de que, dias após 
dias, meses e anos, estarmos a matar projetos 
de obras públicas do país, sonhos e esperança 
da população. Verdade que algumas desne-
cessárias, sejam elas municipais, estaduais, 
federais, conveniadas ou não, sempre inaca-
badas, financiadas com o dinheiro público. 
Um verdadeiro cemitério de obras, mortas 
por gestores, construtores e intermediários 
irresponsáveis, além de desonestos.  

Tive a curiosidade de pesquisar alguns 
sites, disponíveis a todos os cidadãos, para 
conhecer melhor o que sempre ouvi de vozes 
anônimas, opositoras ou não, a respeito do 
absurdo de se jogar dinheiro público pelo 
ladrão. Perdão, pelo ralo.

Está no site do Tribunal de Contas da 
União: “TCU aprovou relatório de auditoria 
que avaliou o cenário e a evolução da situ-
ação das obras paralisadas no país, finan-
ciadas com recursos da união. O documento 
aponta redução significativa do número de 
obras informadas pelo poder executivo, o 
que revela fragilidade nos bancos de dados 
do governo federal. Enquanto em 2018 foram 
levantados mais de 38 mil contratos, o atual 

diagnóstico totaliza apenas 27 mil. “Ou seja, 
mais de onze mil obras desapareceram dos 
bancos de dados consultados”, destacou o 
Ministro do TCU Vital do Rego, relator do 
processo”.

Ou será que estas obras foram concluí-
das? Não é o que parece. Tanto assim que 
no portal do Fundo Nacional do Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), do Ministério da 
Educação (MEC), registra a publicação da re-
solução número 3, autorizando a pactuação 
de novos termos de compromissos, com entes 
federados, para a nova gestão e término de 
obras inacabadas. 

Neste ato não está prevista a atuação 
divina, nem dos pastores, o que fica ainda 
mais difícil saber se milagres aconteceram. 
Pesquisei sobre obras inacabadas do estado 
de Minas Gerais e de suas principais cida-
des, sem sucesso. Alguns exemplos, porém, 

podem ser citados sem medo de errar – 
Ferrovia do Aço, hospitais regionais, obras 
de saneamento, escolas e suas reformas, 
estradas esburacadas ou sem manutenção e 
outras mais, que ao longo de décadas estão 
abandonadas. 

Ainda temos o chamado passivo futu-
ro, ou seja, aquelas urgentes reformas e 
restaurações que são feridas pelo tempo, a 
multiplicar seus custos na recuperação. Um 
belo mau exemplo é o Instituto de Educa-
ção de Minas Gerais, na Rua Pernambuco, 
em Belo Horizonte. Seu estado deplorável 
mostra o descaso com nosso patrimônio, 
uma instituição que deveria ser o centro de 
referência da educação, outrora orgulho dos 
mineiros. Quem quiser comprovar vá lá e faça 
uma visita, se puder faça uma prece, antes 
que ele acabe, sem honra nem gloria, numa 
morte anunciada.

lei de cotas para inclusão de deficientes
ainda é menosprezada no mercado de trabalho

N o dia 24 de julho a Lei de Cotas, 
um marco para as pessoas com 
deficiência, completou 31 anos. 
Criada no início dos anos 1990, 
a norma jurídica 8.213/1991 

estabelece um percentual obrigatório de 
2% a 5% de contratação de pessoas com a 
condição em organizações com 100 ou mais 
colaboradores. No entanto, muitas fazem 
a inclusão destes cidadãos exclusivamente 
para cumprir a lei.

Na prática, dados mais recentes de 2019 
de um levantamento do Cumprimento da 
Cota para Pessoas com Deficiência e Reabi-
litados, do Portal da Inspeção do Trabalho, 
indicam que das pouco mais de 700 mil 
vagas reservadas a PCDs em administração e 
empresas públicas, sociedades de economias 
mistas e empresas privadas, apenas 53% 
delas estão ocupadas. Para analisar a ques-
tão, o edição do Brasil conversou com Cíntia 
Santos (foto), psicóloga e coordenadora de 
projetos do Instituto Ester Assumpção.

das pouco mais de 700 mil vagas reservadas a pcds, apenas 53% estão ocupadas

o que a empresa deve ob-
servar ao fazer entrevistas e 
testes com candidatos com 
deficiência?

O primeiro ponto é realizar to-
das as etapas do processo seletivo 
em local acessível. Embora pareça 
óbvio, não são raros os relatos de 
candidatos que passaram por algum 
tipo de constrangimento devido às 
dificuldades de chegar aos locais em 
que serão realizadas as entrevistas. 
Isso também se aplica ao ambiente 
on-line. Embora tenhamos avan-
çado na questão digital, muitas 
ferramentas ainda não são total-
mente acessíveis a todos os tipos 
de deficiência. Por isso é importante 
que o selecionador, quando fizer o 
primeiro contato com o candidato, 
converse com ele sobre quais recur-
sos de acessibilidade ele necessita, 
para que assim, possa se organizar 
adequadamente.

Outro cuidado que se deve ter é 
em relação aos critérios de seleção. 
Muitas empresas fazem “recruta-
mento de deficiências” e não de 
pessoas. Ou seja, ficam focadas em 
qual deficiência “encaixa ou não” 
nos seus ambientes e esquecem de 
avaliar o indivíduo como um todo. É 
preciso lembrar que cada ser é único 
e desenvolve estratégias diferentes 
para lidar com as limitações advindas 
da própria deficiência.

neste caso pode ser exigida 
experiência?

Essa é uma questão controversa. 
De forma geral, a Lei nº 11.644/2008 
acrescenta à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) um artigo que impede 
a exigência de comprovação de expe-
riência prévia por tempo superior a 6 

meses para qualquer trabalhador com 
e sem deficiência. Mas é preciso lem-
brar que, antes de se instituir a obri-
gatoriedade legal da contratação de 
pessoas com deficiência, poucas eram 
as empresas que adotavam a prática, 
o que resultava numa desigualdade 
de oportunidades entre trabalhadores 
com e sem deficiência. 

Recomenda-se que não seja exigi-
da experiência de trabalhadores com 
deficiência. Quando for efetivamente 
necessário ao desempenho da função, 
a própria empresa deve oportunizar 
que a pessoa adquira internamente 
as habilidades, a postura de trabalho e 
os conhecimentos determinados para 
o exercício de certos cargos.

Que outras atitudes podem 
ser adotadas para facilitar a 
contratação de profissionais 
com deficiência?

Na experiência do instituto com 
as empresas, um dos pontos cruciais 
para a contratação e retenção de tra-
balhadores com deficiência é pensar 

a inclusão como uma ação estraté-
gica. Isso implica o envolvimento 
dos diversos setores da empresa e 
não somente o Recursos Humanos. 
Assim, é indicada a elaboração 
de um plano, com cronograma de 
ações, setores envolvidos e previsão 
de investimentos. Além disso, é ne-
cessário investir no treinamento e 
sensibilização das equipes, além de 
promover a acessibilidade em todas 
as suas dimensões (arquitetônica, 
atitudinal, tecnológica, etc). Inves-
tir em qualificação profissional dos 
contratados também é um grande 
diferencial.

Quais são os principais cuida-
dos que a empresa deve ter 
durante o processo seletivo?

É preciso analisar as ferramentas 
tradicionalmente utilizadas na seleção 
e suas possibilidades de adaptação, 
como uso de softwares especiais, con-
tratação de tradutores/intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 
produção de material adaptado.

Obviamente, há episódios em 
que as ferramentas não são passíveis 
de adaptação – como alguns testes 
psicológicos. Nesses casos, podem ser 
adotados procedimentos alternativos 
de avaliação. Hoje há uma infinidade 
de recursos de tecnologia assistiva que 
podem possibilitar que o candidato 
participe das etapas em igualdade de 
condições com os demais.

onde podem ser encontrados 
esses candidatos?

Além dos meios tradicionais, como 
site de currículos, Sistema Nacional 
de Empregos (Sine), a empresa pode 
divulgar junto a associações de pessoas 
com deficiência, setor de reabilitação 
profissional do INSS, escolas públicas, 
Centros de Referência em Assistência 
Social (Cras/Creas), e outros órgãos 
especializados. O instituto, por exem-
plo, dispõe hoje de uma plataforma 
digital – o Portal Rede Ester – na qual a 
empresa pode divulgar gratuitamente 
suas vagas disponíveis.

o que deve ser analisado 
para a integração desse em-
pregado no ambiente de 
trabalho?

É preciso difundir informações so-
bre o tema e desmistificar a imagem 
do trabalhador com deficiência como 
alguém que só é contratado para 
“cumprir cota”. É necessário conscien-
tizar os demais colaboradores sobre o 
potencial produtivo das pessoas com 
deficiência e que todos têm os mesmos 
direitos e deveres junto à empresa. O 
tratamento diferenciado acontecerá, 
quando necessário, e restrito à cons-
trução de condições de trabalho que 
permitam a esse profissional explorar 
todo seu potencial.
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Solidariedade da Fecomércio mg

P ropala-se pelos rincões de todo o Brasil as declara-
ções, propostas e especulações de vários candidatos à 
Presidência da República e porque não dizer também 
dos postulantes aos governos estaduais de todas as 

unidades da federação no que diz respeito às demandas sociais, 
caminho necessário e indispensável para minimizar a pobreza e 
dificuldades no país. 

Seria interessante saber se as propostas sinalizadas pelos nossos 
homens públicos condizem com a realidade, pois, muitas vezes, 
esse assunto é explorado pelos políticos com o escopo de angariar 
vantagem nas eleições. Até porque, trata-se de um tema capaz de 
mudar o resultado nas urnas, caso os postulantes demonstrem ca-
pacidade de implementar seus discursos. E, obviamente, convencer 
os eleitores a os elegerem, embora alguns não tenham, de fato, a 
preocupação efetiva com a vulnerabilidade social vivenciada por 
milhões de brasileiros.

A constatação é certa: apenas um percentual mínimo dessas 
promessas é real. As demais não passam de juramentos eleitoreiros. 
Esses maus políticos ironizam a situação na qual se encontra mais 
de 30 milhões de pessoas. No rastro desse cenário de sofrimento, 
fome, desemprego e fragilidade, as entidades particulares acabaram 
tendo que entrar em cena para suavizar a caótica condição de quem 
precisa implorar por um prato de comida e por abrigo.

Neste sentido, merecem destaque as ações desenvolvidas pelo 
projeto “Sistema Solidário”, capitaneado pelo Sistema Fecomércio 
MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. A proposta desenvolve 
atos de voluntariado, buscando o bem-estar das pessoas mais 
necessitadas, auxiliando os que estão em situação de vulnerabi-
lidade social. 

Para se ter uma ideia, na campanha do Agasalho de 2022 foram 
arrecadadas 6.497 doações de roupas, meias, mantas, sapatos, 
cobertores. E assim foi possível atender às instituições de Belo 
Horizonte, região metropolitana e do interior de Minas. Segundo 
os organizadores, a iniciativa já acontece a alguns anos, contando 
com apoios importantes de entidades, sindicatos empresariais, o 
público em geral e parceiros solidários. 

É claro que essa assistência oferecida pela Fecomércio MG e seus 
aliados não resolve, mas trata-se de uma das entidades mais respei-
tadas do nosso estado e sua obra social precisa ser professada por 
outras instituições da mesma estirpe. Aliás, esse é um movimento 
importante com o objetivo de estender a mão a quem, efetivamente, 
necessita de ajuda. Um belíssimo trabalho em favor da população 
desassistida e que faz toda diferença.
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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

c
da redação

Com o intuito de aperfeiçoar o comércio 
de bens, serviços e turismo de Minas Gerais, 
responsável por mais 2,5 milhões de empre-
gos diretos em todo o estado, a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 
órgão máximo de representação sindical 
de, aproximadamente, 580 mil empresas, 
elaborou um material em que apresenta as 
principais propostas do setor terciário para 
os pré-candidatos ao governo de Minas 
Gerais. 

Os documentos, que contemplam 
desafios e medidas que podem ser imple-
mentadas nessa área da economia, em 
diversas vertentes, foram encaminhados 
para o governador Romeu Zema (Novo), o 
senador Carlos Viana (PL), o ex-deputado 
federal Marcus Pestana (PSDB), e o ex-
-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD). 

O material preparado pela federação 
tem relevância social e técnica, sendo 

embasado pela ampla experiência dos 
analistas da entidade, pelo contato com 
os empresários e sugestões dos sindicatos 
empresariais. O ofício aborda seis gran-
des áreas: sistema tributário estadual; 
turismo; infraestrutura e transportes; 
educação e qualificação; competitividade 
e comércio exterior; e comércio e serviços 
em geral.

“Nossa intenção é, mais uma vez, man-
ter o diálogo com os pré-candidatos ao 
governo sobre os projetos fundamentais 
para o fomento, o desenvolvimento e o 
crescimento de Minas Gerais. Esperamos 
que, neste novo ciclo, possamos caminhar 
juntos, entidades públicas e privadas. Pois, 
somente por meio de uma atividade pro-
dutiva forte e competitiva, e um ambiente 
favorável ao empreendedorismo, haverá a 
geração de emprego e renda, que contri-
buirão, ainda mais, com o crescimento da 
economia mineira”, destaca o presidente 
da Fecomércio MG, Lázaro Luiz Gonzaga.

O conteúdo ainda destaca obstáculos que 
precisam ser solucionados para a melhoria do 
ambiente de negócios no cenário mineiro. 
“As propostas incluem desde demandas 
tributárias, fundamentais para o setor, ao for-
talecimento do turismo no estado, melhorias 
na infraestrutura de transporte, ao combate 
do comércio informal e as formas de incen-
tivar o empreendedorismo e a expansão da 
competitividade”, analisa Gonzaga. 

Sistema tributário de minas

Um dos seis grandes eixos apresentados 
no ofício, a legislação tributária mineira, 
recebeu um estudo técnico e ampliado 
sobre a área. Elaborado pelo Conselho de 
Assuntos Tributários da Fecomércio MG, o 
material tem como objetivo simplificar a 
legislação e o sistema tributário estadual, 
a desburocratização das obrigações, justa 
arrecadação, e segurança jurídica para os 
contribuintes e o fisco.

Pestana já está em ritmo de
campanha ao governo de minas

om bom desempenho nas 
eleições de 2020, elegendo 
cerca de 46% dos candidatos 
lançados às prefeituras, o 
PSDB mineiro saiu com 87 
prefeitos, 68 vices e 738 ve-
readores. Para a disputa do 

governo mineiro deste ano, o partido apostou 
em um dos nomes históricos de sua trajetória, 
o ex-deputado e ex-secretário de Saúde do es-
tado, Marcus Pestana. Ao conceder entrevista 
exclusiva ao edição do Brasil, ele confirmou a 
sua entrada na peleja estadual. 

O tucano vem sendo apontado como uma 
alternativa, visando convencer os eleitores a 
votarem na denominada terceira via. Ques-
tionado sobre a clara polarização da disputa 
mineira, Pestana disse que não acha tão 
intensa quanto para o governo federal. “Lula 
(PT) e Bolsonaro (PL) juntos possuem a maioria 
esmagadora dos votos no cenário federal. Con-
tudo, no governo de Minas, vejo possibilidades 
de uma terceira via conseguir se estabelecer 
entre Zema e Kalil”.

Com 40 anos de experiência na vida pú-
blica, começando como vereador na cidade 
de Juiz de Fora (MG), ele ressalta que sua 
vivência é um grande diferencial na disputa 
contra seus principais adversários. “Possuo 4 
décadas como homem público contra 6 anos 

de Kalil e 4 de Zema. Eu estava nas Diretas Já 
e em vários outros movimentos importantís-
simos da história do país. Minha estratégia é 
diferente, não procuro atacar tetos de vidro, 
busco propor planos sérios de governo que vão 
colaborar efetivamente na melhora da situação 
do estado, que não vai muito bem”.

Pestana destaca que pretende fazer uma 
campanha limpa, focando no que os minei-
ros realmente precisam. “Minhas maiores 
prioridades estão sendo os milhões de bra-
sileiros passando fome e desempregados. 
De mais emergencial, temos também que 

equacionar o problema fiscal do estado, 
municipalizar o ensino fundamental, investir 
na teleducação e telemedicina e integrar as 
polícias mineiras”. 

a todo vapor 

Faltando poucos dias para o prazo final 
(5 de agosto) para a realização das conven-
ções partidárias, a sucessão ao governo de 
Minas já ganhou as ruas. Após homologação 
formal, o governador Romeu Zema (Novo) já 
está em plena campanha. O mesmo tem acon-
tecido com o seu principal adversário, Alexan-
dre Kalil (PSD), atualmente circulando pelo 
interior do estado, pois o seu nome é mais 
conhecido nas imediações de Belo Horizonte. 

Enquanto isso, continuam em Brasília as 
negociações com a finalidade de decidir sobre 
uma possível candidatura do senador Carlos 
Viana (PL). Segundo fontes, ele está confiante 
em seu projeto político, pois seria uma maneira 
de abrir um palanque próprio à candidatura do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Relativamente às postulações ao Senado, 
até agora, aconteceram as ratificações oficiais 
apenas de Alexandre Silveira (PL) e Marcelo 
Aro (PP). O nome mais bem avaliado nas pes-
quisas, o do atual deputado Cleitinho Azevedo 
(PSC), continua aguardando a boa vontade 
de seu partido. O mesmo ocorre em relação a 
uma possível candidatura de Marcelo Álvaro 
Antônio (PL).

político tem 40 anos de vida pública
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Fecomércio mg entrega propostas
aos pré-candidatos mineiros

prefeitura de ipatinga destaca investimentos
e eficiência de programas na expo usipa

A Prefeitura de Ipatinga aproveitou a rea-
lização da 32ª edição da Expo Usipa, uma das 
maiores feiras de Indústria, Comércio e Serviços 
do estado, realizada entre os dias 20 e 23 de 
julho, para apresentar ao público informações 
relevantes sobre alguns dos principais progra-
mas e investimentos realizados pelo governo 
municipal em favor da população.

Em seu estande, a administração de Ipa-
tinga chamou a atenção principalmente para 
ações relacionadas às secretarias de Saúde 
Assistência Social, Desenvolvimento Econômico 
e Turismo e Fazenda.

Recebeu ênfase especial do executivo na 
Expo as ações desenvolvidas por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, com recursos viabili-
zados e programados para reforma e ampliação 
do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e 
UPA, além da construção de outras três UBS’s – 
Unidades Básicas de Saúde. Também foi exposto 
informações sobre o NEP- O Núcleo de Estimu-
lação Precoce (NEP), que é uma parceria com 
o Ministério Público e será destinado exclusiva-
mente a crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), preferencialmente até os 6 anos.  

Na oportunidade a secretaria destacou os 
atendimentos do Programa “Fila Zero”, que foi 
iniciado pela Prefeitura de Ipatinga em outubro 
de 2021, com o objetivo de zerar uma fila de 
espera de quase 50 mil exames de ultrasso-
nografia.  Agora nesse 2º semestre de 2022 
os atendimentos serão voltados para a área 
oftalmológica, que disponibilizará à população 
mais de 26 mil procedimentos.

Vale ressaltar, também, que está em anda-
mento no município o “Fila Zero Cirurgia”, que 
tem o objetivo de atender à demanda reprimi-
da de cerca de 4 mil intervenções cirúrgicas de 
média e alta complexidade.

Entre outras ações foi exposto também 
o programa Nota Premiada, gerido pela 
Secretaria de Fazenda, que estimula a 
prática da educação fiscal no município e 
conscientiza a sociedade quanto à impor-
tância socioeconômica dos tributos, além 
da exigência do documento fiscal. Em 2022, 

por meio da Nota Fiscal de Serviços eletrô-
nica (NFS-e), os contribuintes ipatinguenses 
concorrem a prêmios em dinheiro, bicicletas 
e um automóvel.

A Secretaria de Assistência Social expôs 
durante a feira o relevante trabalho prestado 
pelo Banco de Alimentos de Ipatinga, com o 
recolhimento de doações de gêneros de pri-
meira necessidade junto ao circuito comercial, 
seleção daqueles aptos ao consumo humano 
e higienização, para posterior encaminha-
mento a entidades e famílias em situação 
de vulnerabilidade. Além de conhecerem os 
procedimentos, os visitantes receberam amos-
tras de receitas de reaproveitamento, como 
doce de banana, geleia de morango, doce 
de maçã em calda e mousse de maracujá, 
tudo produzido com muito amor pelo banco 
de alimentos. Nos quatro dias da feira foram 
distribuídos 1.200 potes de 140 gramas das 
iguarias.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo (Semdetur), atenta às necessida-
des dos empreendedores e também buscando 
novas fontes de geração de emprego e renda 
no Vale do Aço marcou presença na feira rea-
lizando uma pesquisa de demanda turística. O 
objetivo foi coletar dados para identificação de 
perfis socioeconômicos, hábitos de consumo e 
avaliação dos serviços turísticos, visando dar 
suporte e atender às necessidades do Plano 
de Marketing Turístico de Ipatinga. A pesquisa 
foi feita com o público em geral, durante os 
quatro dias de evento.
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Podemos x imprensa
Alguns lances registrados durante as últimas convenções partidá-

rias em Belo Horizonte merecem destaques. Um deles, por exemplo, 
foi a decisão da cúpula do partido Podemos de não aceitar a pre-
sença da imprensa durante o evento nos bastidores da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os jornalistas tiveram que exibir 
uma credencial como se fossem filiados para ter acesso ao plenário 
principal da Casa, onde acontecia o certame.

 

Pimentel nas comunidades
Semana passada, logo após a convenção do PT, o ex-governador 

Fernando Pimentel teve o seu nome homologado para se candidatar 
a uma vaga como deputado federal. Aí, de imediato, cuidou de 
começar a fazer visitas às comunidades onde ele atuou como ex-
-prefeito e, também, quando era chefe do Executivo estadual. Agora 
é esperar o resultado dessa sua incursão política nas localidades.  

 

Janones, petista?
Durante a convenção do Partido Avante, realizada no dia 23 

de julho, foi lançado o nome de andré Janones para concorrer à 
Presidência da República. Ele fez um discurso com cerca de 50 mi-
nutos de duração e, naturalmente, condenou a guerra ideológica 
estabelecida no país, defendeu a liberdade de expressão, se colocou 
ao lado da imprensa e a favor da preservação das instituições. Aí, na 
segunda-feira e, por conta do seu posicionamento, os bolsonaristas 
na ALMG disseram: “O Janones está fazendo o jogo do candidato 
lula (PT)”. Eu, hein?!

 

zema reclama
Relativamente à convenção do hermético Partido Novo, também 

ocorrido no dia 23 de julho, no auditório da CDL/BH, como previsto, 
aconteceu a homologação do nome do governador romeu zema 
para concorrer à reeleição. Mas, segundo pessoas presentes no 
evento, ele teria confidenciado: “Esperava mais populares por lá”. 
Fica para o próximo governador.  

 

clima pesado
Não se sabe os reais motivos, mas lá em Uberlândia, comenta-se 

que os irmãos, Weliton Prado (PMB) e Elismar Prado (Pros) estão 
às turras por causa das próximas eleições. A família Prado tem ve-
reador naquela cidade, em Contagem e outros políticos eleitos nas 
cidades da região. Uma espécie de bem bolado da política mineira. 
Ave Maria, gente! 

política em moc
Na capital do Norte de Minas, Montes Claros, mais precisamente 

na porta do Café Galo, no Centro da cidade, o último comentário da 
semana foi: “O delegado da Polícia Federal, o deputado marcelo 
Freitas (União Brasil), trabalha para ser o mais votado do partido 
e, na sequência, se colocaria como candidato à sucessão do atual 
prefeito humberto souto (Cidadania). A propósito, o prefeito de MOC 
não permitiu o crescimento de qualquer liderança política próxima 
a ele. Vaidoso que só!

 

eleição em Bh
A presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, nely 

aquino (PP), está eufórica com a decisão do deputado federal marce-
lo aro (PP) de concorrer ao Senado. Aí, como candidata a deputada 
federal, segundo consta nos bastidores da ALMG, ela seria herdeira 
dos votos de seu amigo em vários municípios mineiros. A conferir...

 

Betinho e patrus
Ainda nos bastidores da ALMG, o presidente da Casa, Agostinho 

Patrus (PSD), como é notório, não vai se candidatar a deputado neste 
pleito. E, com isso, ele está fazendo várias alianças e, coincidência 
ou não, tem sido visto muito próximo ao deputado Betinho pinto 
coelho (PV), a quem deverá buscar transferir uma boa parte de seus 
antigos apoiadores por diversas regiões do estado.

 

política em mariana
Não se sabe por qual motivo, mas o ex-prefeito de Mariana, 

celso cota (MDB), tem sido visto constantemente nos altos escalões 
políticos de BH. Pode apostar que vem novidades por aí.
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“envelheço na cidade”

daniel Amaro

Na semana passada o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou 
algumas informações sobre a idade da po-
pulação brasileira. Ao longo da década de 
2012 a 2021, a população brasileira mostrou 
tendência de envelhecimento, com queda 
na proporção de pessoas abaixo de 30 anos 
e aumento entre os grupos de mais idade. 

Segundo o órgão, a proporção de pessoas 
abaixo de 30 anos recuou de 49,9% da popu-
lação do país em 2012 para 43,9% em 2021. 
No período, o número de brasileiros nessa 
faixa etária baixou de 98,7 milhões para 
93,4 milhões. Ou seja, houve queda de 5,4%. 
No sentido contrário, a fatia com 30 anos 
ou mais subiu de 50,1% da população em 
2012 para 56,1% em 2021. O grupo pulou de 
99,1 milhões para 119,3 milhões no mesmo 
intervalo. O avanço foi de 20,4%. Os dados 
integram a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) “Características Gerais 
dos Moradores 2021”. Ao longo da década 
analisada, a população total cresceu 7,6% no 
país. Aumentou de 197,7 milhões para 212,7 
milhões entre 2012 e 2021. 

Na comunicação esse assunto também 
é estudo e algumas empresas começam a 
se preocupar com a turma de mais idade. 
Eu li recentemente uma matéria no blog 
inglês The Drum que trouxe a preocupação 
da agência Dentsu: apenas 6% da força de 
trabalho da Dentsu UK tem mais de 50.

A Dentsu UK anunciou que é a primeira 
rede de publicidade do Reino Unido a fazer 
parceria com a plataforma 55/Redefined 

para combater o preconceito de idade e me-
lhorar a representação de pessoas com mais 
de 50 anos no setor de publicidade. 

O recente All In Census revelou que a indús-
tria de publicidade do Reino Unido é significa-
tivamente mais jovem do que a população em 
geral, com apenas 5% com mais de 55 anos. 
Apenas 5% da força de trabalho da adland 
no Reino Unido tem 50 anos ou mais. Um 
porta-voz da holding disse: “Reconhecemos 
que nossa representação desta comunidade, 
em linha com o resto da indústria, precisa 
de melhorias, então é por isso que estamos 
agindo [ao] orgulhosamente em parceria 
com a 55/Redefined e declarando somos um 
empregador consciente da idade como parte 
de nosso compromisso de criar um ambiente 
verdadeiramente inclusivo para todos os 
nossos funcionários”. A 55/Redefined é uma 
organização que visa redefinir a vida após os 
50 anos, criando soluções para que este grupo 
demográfico viva mais, tenha uma vida mais 
plena e promova a inclusão da idade no local 
de trabalho. Investir em treinamento técnico 
e requalificação para maiores de 50 anos, 
incluindo um novo programa de aprendizado 
destinado a retreinar essa faixa etária em 
toda a Dentsu. Garantir que os processos de 
recrutamento sejam inclusivos e acessíveis 
a pessoas com mais de 50 anos. Revisar as 
orientações e políticas de RH relacionadas à 
aposentadoria, garantindo que as pessoas 
não sejam incentivadas a se aposentar em 
uma determinada idade e se engajando com 
a comunidade de mais de 50 anos da Dentsu 

para entender melhor as experiências que eles 
acham que permitiriam que permanecessem 
engajados no trabalho por mais tempo.

Por aqui fico torcendo para que essas 
preocupações da Dentsu cheguem em toda 
a indústria da comunicação brasileira. Preci-
samos urgentemente sermos mais inclusivos. 
Investir mais em diversidade e em inclusão. 
O número de bons profissionais que já estão 
“no desvio”, em função da idade, é assus-
tador. O preconceito em relação a idade é 
muito alto. A contratação de pessoas mais 
novas e a demissão das que passaram dos 
40 ou 50 anos são situações mais comuns no 
setor trabalhista do que se imagina. 

O etarismo, termo usado para descrever 
atos de discriminação e preconceito contra as 
pessoas com base em estereótipos por conta 
da idade, pode ser detectado quando uma 
pessoa se sente desfavorecida, humilhada 
ou minimizada pela idade. No ambiente de 
trabalho, a maior taxa de ageismo acontece 
com pessoas acima de 37 anos para as mu-
lheres e 40 anos para os homens. A própria 
legislação brasileira quanto determina a 
idade de 60 anos como o início da velhice, 
contribui fortemente para a estigmatização, 
rotulando um público que cada vez vive 
mais, melhor, e de forma mais ativa. A visão 
de que a comunicação digital tomou conta 
da situação e é feita por profissionais muito 
jovens está muito arraigada na cabeça dos 
profissionais de RH e de alguns empresários 
da comunicação. Precisamos urgentemente 
fazer esse equilíbrio.

poupar dinheiro: por que os
brasileiros têm dificuldade?

especialista em finanças aponta o desemprego
e a crise econômica como principais fatores

G uardar algum dinheiro é um luxo 
para poucos, principalmente, du-
rante a pandemia de COVID-19 que 
desestabilizou a vida financeira 
de muita gente. Seja para uma 

emergência, realizar uma viagem, comprar um 
carro ou até mesmo uma casa, ter uma quantia 
reservada é algo considerado impossível para a 
maioria das pessoas, visto que mal conseguem 
fechar as contas no fim do mês.

Na avaliação do especialista em finanças 
Francisco Gonçalves, os principais fatores 
que contribuem para esse cenário são o de-
semprego e a crise econômica. “O que tenho 
observado é que mesmo aqueles que possuem 
renda e estão trabalhando têm problemas de 
gastar menos do que ganham. A razão disso é 
o orçamento das famílias que tem sido corro-
ído pela alta no preço dos alimentos, energia 
elétrica e combustível”, explica.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação ofi-
cial do país, calculada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou 
0,67% em junho e alcançou 11,89% nos últimos 
12 meses. Os números foram influenciados, 
principalmente, pelo aumento de 0,80% no 
grupo de alimentação e bebidas, que tem 
grande peso no índice geral.

Outro indicador que corrobora para que 
os brasileiros não consigam guardar algum 
dinheiro é o fato de 30,2 milhões de pessoas 
sobreviverem com até um salário mínimo 
(R$ 1.212). As informações são de um estu-
do elaborado pela consultoria IDados, com 
base nos indicadores da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (Pnad). Somado a 
isso, o país ainda concentra uma taxa de de-
semprego de 11,5% e atinge 10,6 milhões de 
cidadãos. Além de tudo, cerca de 66 milhões 
estão inadimplentes.

cultura do “se sobrar”

Para Gonçalves, apesar da situação finan-
ceira desfavorável, a população brasileira 
conserva também a cultura do “poupar se 
sobrar”. “Essa ideia não funciona, porque 
dificilmente vai acontecer de restar alguma 
quantia do salário. Muitas pessoas têm esse 
pensamento e sempre postergam para o mês 
seguinte”.

Proporção mensal dos gastos
% Exemplo

50% para os 
gastos fixos

Aluguel, despesas com 
água e luz e etc.

30% para os
gastos flexíveis

Compras de mercado,
remédios, delivery, entre 
outros.

20% para os
investimentos

Construção da reserva de 
emergência e quitação 
de dívidas.

Ainda segundo o especialista em finanças, 
a melhor estratégia é a de “guardar antes”. 
“Ao receber o salário, reserve pelo menos 10% 
do valor. Vai ser difícil logo no início, mas com 
o tempo você aprende a viver com os 90% 
restantes. Essa porcentagem será aumentada 
gradativamente até alcançar os 20%. É impor-
tante entender onde estão todos os gastos e 
distribuir melhor o dinheiro. Um método que 
pode auxiliar bastante é a regra do 50-30-20”, 
esclarece.

Ele acrescenta que muitas pessoas não 
têm o hábito de compreender o orçamento 
doméstico. “A educação financeira e o plane-
jamento são imprescindíveis e tornam mais 
fácil priorizar como investir o dinheiro. Crie 
um objetivo para poupar e mantenha o foco. 
Não pense apenas no imediatismo e se preo-
cupe também em acumular patrimônio para 
o futuro”, conclui.

poupança forçada

A designer Letícia Mendes conta que foi pro-
movida na empresa onde trabalha e passou a 
ganhar um salário mais alto. “Era um valor que 
nunca tinha recebido até então e pensei que 
conseguiria guardar uma boa parte dele. Mas 
foi engano meu, pois acabei gastando cada vez 
mais e não sobrava o suficiente para poupar”.

Ela diz que veio a pandemia de COVID-19 
e teve receio de ser demitida. “Chegava no 
fim do mês e não tinha nem mais R$ 1. Com 
medo de perder o emprego e não ter nenhuma 
poupança, decidi tentar guardar alguma quan-
tia do meu salário. Assisti vídeos pelas redes 
sociais sobre o assunto e comecei separando 
R$ 150 todo mês.  Atualmente, consigo poupar 
R$ 300 e chego no final do ano com um bom 
dinheiro na conta”.
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política em Juiz de Fora
Aviso aos navegantes: o ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno 

Siqueira (MDB), deixa claro que não irá disputar eleições este ano.
 

importância da tv
Veterana jornalista, Fátima Bernardes, ao participar do progra-

ma da TV Cultura Roda Vida, foi indagada como ela vê a TV aberta 
no Brasil e, então, sentenciou: “Continua sendo o meio de comuni-
cação mais democrático do país, pois dá voz a muita gente que está 
esquecida pela sociedade”. 

 

coitada da tebet
Só Deus e as redes sociais serão capazes de turbinar o nome da 

candidata do MDB, simone tebet na disputa à Presidência da Repú-
blica. Mesmo porque, se depender do apoio de todo o seu partido, 
ela estará fora do jogo. Opinião dos jornalistas da crônica política 
de Brasília. Coitada dela, gente!

 

Auxílio Brasil
“Não interessa se o eleito para a presidência vai ser o ex-presi-

dente lula (PT) ou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o certo é 
que nenhum deles vai ter peito de cancelar o pagamento do Auxílio 
Brasil de R$ 600 para famílias de baixa renda, previsto apenas para 
este ano”. Opinião da cientista política e professora da Fundação 
Getulio Vargas de São Paulo, lara mesquita.

 

eleitores definidos
Segundo o cientista político mauro Paulino, os eleitores estão 

mais conectados com os assuntos políticos. Assim, a maioria já tem 
uma definição clara e sabe perfeitamente em quem votar. Ou seja, 
a indecisão do passado, neste pleito não vigora.   

 

aliado do Palácio
Comentando a respeito de temas nacionais, o presidente da 

Academia Brasileira de Letras, o jornalista merval Pereira foi irônico. 
Para ele, não existe a menor possibilidade do procurador-geral da 
Justiça, augusto aras, abandonar o barco do presidente Bolsonaro 
(PL). Ele, na avaliação do comunicador, é um dos mais fiéis aliados 
palacianos. Uai, pode isso, gente?!

 

silêncio dos poderosos
“Tem havido, ao longo dos últimos 3 anos, uma enorme onda 

de desobediência à Constituição Federal e, para essa tese ser levada 
a efeito, há sempre o apoio do nobre presidente da Câmara Federal, 
Arthur lira (PP). Mas um dia, na história da vida pública, ele será 
cobrado por isso”. Palavras do senador omar aziz (PSD) do Amazo-
nas. Bateu pesado, hein!

 

Forças armadas
Especialistas em segurança pública dizem que em todos os 

continentes, as Forças Armadas sempre atuam em consonância 
com as suas coirmãs. Mas, no Brasil, nos últimos tempos, isso tem 
sido diferente, pois esses representantes estão sendo cooptados 
por motivos políticos. E, para esses especialistas, a ideia não é boa 
e precisa haver profissionalismo neste segmento.  

 

o ser livre
Batendo papo na TV Cultura, o filósofo luiz Felipe pondé, foi 

solicitado a comentar a respeito da real liberdade dos indivíduos. 
E aí, ele emendou: “As pessoas, às vezes, percebem que ser livre 
não faz muito sentido, pois ser livre, ou não, para muitos não tem a 
menor importância no cotidiano”.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

setor hoteleiro deve crescer até
60% no segundo semestre do ano

A pesar de ainda es-
tarmos na pande-
mia da COVID-19, 
desde o ano pas-
sado, com as fle-

xibilizações dos protocolos de 
segurança, os hotéis já estão 
liberados para funcionar com 
toda capacidade. De acordo com 
dados da Associação Brasileira 
de Agências de Viagens (ABAV), o 
setor hoteleiro deve registrar au-
mento de 50% a 60% no segundo 
semestre deste ano. 

No dia 2 de junho, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) informou que a 
economia brasileira avançou 1% 
no primeiro trimestre de 2022 
em comparação com os últimos 3 
meses do ano passado. Essa alta 
foi influenciada, em especial, pelo 
segmento de “outros serviços”, 
que engloba a rede hoteleira e 
os bares e restaurantes.

Segundo Leandro Azevedo, 
gestor comercial de uma empre-
sa desenvolvedora de sistemas 
para gestão do setor hoteleiro, 
a flexibilização da quarentena 
ajudou no aumento do fluxo de 
hóspedes em hotéis, hostels e 
pousadas. “Com a diminuição 
de casos e, também, do número 
de internações em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs), muitos 
pretendem viajar mais. Para 
aqueles que ainda possuem certo 
receio, hoje há hotéis que ofere-

cem um serviço que tem menos 
hóspedes, mas é personalizado 
e atende bem às famílias. E para 
quem está buscando festas, há 
lugares badalados e praias”.

Para ele, o alto preço das pas-
sagens internacionais pode fazer 
diferença no aumento de viagens 
nacionais, com a possibilidade de 
haver muitas promoções internas 
e boas opções de pacotes de 
serviços por preços interessantes. 
Ele explica que os hotéis precisam 
se estruturar para a questão de 
captação dos hóspedes. “Com o 
avanço da demanda, eles terão 
que mostrar seus serviços para 
atrair mais clientes”. 

O setor de turismo corporati-
vo vem mostrando bom desem-
penho. Uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira de 
Agências de Viagens Corpora-
tivas (Abracorp) aponta que o 
segmento faturou, em maio, 
R$ 1,093 bilhão em relação a 
abril, mês que já havia sido po-
sitivo, com uma movimentação 
de quase R$ 875 milhões, um 
crescimento de 25%. 

Azevedo diz que os hotéis exe-
cutivos, voltados para negócios, 
vêm evoluindo no que diz respeito 
a proporcionar mais comodidade 
aos hóspedes. “Oferecem serviço 
de translado, internet de qualida-
de para que seja possível traba-
lhar, estacionamento, cashback, 
plano de fidelidade, room service, 
etc. Cada vez mais, o hoteleiro 
precisa incrementar a gama de 
produtos e serviços”.

Ele esclarece que alguns 
segmentos do mercado nacio-
nal investem de 3% a 5% em 
tecnologias e ferramentas de 
software de segurança que aju-
dam no dia a dia da empresa. 
“O setor hoteleiro está come-
çando a olhar para essa ques-
tão de investir na qualificação 
do atendimento e dos produtos 
que oferece dentro do hotel, 
além do posicionamento no 
mercado e nas redes sociais, o 
que ajuda a captar mais hóspe-
des brasileiros e estrangeiros”. 

O desenvolvedor de software, 
Gustavo Henrique, pode trabalhar 
de onde quiser, desde que tenha 
um computador e uma boa cone-
xão à internet. Ele já fez viagens 
para feiras e congressos e diz 
que presta atenção ao escolher o 
hotel. “Procuro preços em conta, 
mas também vejo quais diferen-
ciais o local poderá me oferecer, 
por exemplo, o translado, algo 
que gosto de ter quando viajo 
sozinho”.

Ele acredita ser essencial, 
após os 2 anos de pandemia, os 
hotéis se reinventarem e focarem 
em oferecer melhores estadias. 
“Acho que deixar a experiência 
do cliente mais tranquila e, prin-
cipalmente, fácil e rápida é impor-
tante, como o hóspede conseguir 
fazer check in e check out por uma 
plataforma sem precisar passar 
pela recepção e enfrentar fila, 
entre outros benefícios”.

segmento deve superar as expectativas em 2022
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mercantil do Brasil lança campanha voltada para o público acima de 50 anos
O Mercantil do Brasil, sediado em 

Belo Horizonte, lançou recentemente 
uma nova campanha voltada para o 
público com mais de 50 anos, a cha-
mada economia prateada: crescente 
no mundo todo, é um público que 
tem mais tempo, mais dinheiro para 
consumir e muita energia para se 
recriar e conquistar.

Foi pensando nessa necessidade 
que o Mercantil do Brasil, primeiro ban-
co brasileiro com foco no público 50+ 
e o quinto maior pagador de INSS do 
País, desenvolveu um novo posiciona-
mento “Sua experiência nos inspira”.

A campanha, criada pela agência 
Lápis Raro, conta com o cantor Fábio 
Jr, que atualizou a sua música “20 e 
poucos anos”, sucesso desde a déca-
da de 1970, acompanhada por todas 
as gerações. “50 e tantos anos” foi 
lançada no horário do Fantástico, uma 
das maiores audiências da TV Globo, 
com um clipe especial. Além disso, o 
cantor fez várias inserções em suas 
redes oficiais e convidou seus milhões 
de fãs a publicarem vídeos com a mú-
sica. Os bastidores da gravação foram 
divulgados, com o cantor informando 
que incluirá essa nova versão do seu hit 

nos shows daqui para frente. Ele ainda 
brincou com a equipe: “Sonho não tem 
idade. A diferença é que nós somos 
jovens há mais tempo que vocês”.

A ideia da campanha, de acor-
do com o CEO do banco, Gustavo 
Henrique Diniz de Araújo, combate o 
etarismo, uma espécie de preconceito 
com pessoas mais velhas. “A gente 
vê uma inversão da pirâmide etária 
no Brasil. Vamos ter 70 milhões de 
brasileiros com mais de 50 anos em 
2030. São jovens de 50 anos, que 
têm sonhos, querem crédito, querem 
viajar, sustentam famílias. Queremos 

ser o melhor ecossistema para essas 
pessoas”, conta o CEO.

O redator da campanha, Mateus 
Martins, explica que “Fábio Jr é ídolo 
de várias gerações e está sempre 
olhando para o futuro. Ninguém me-
lhor do que ele para ser porta-voz de 
uma geração que faz questão de ser 
protagonista da sua própria história”.

Utilizar as redes do Fábio como 
veículo da campanha se mostrou 
mais eficaz do que era esperado. 
“Seguimos a mesma estratégia que 
os artistas adotam para divulgar seus 
singles. Começamos com o Fábio 

Jr. soltando teasers em suas redes 
sociais. No dia D fomos para TV, 
plataformas de streaming e mídia on-
line, entregando versões reduzidas, 
conteúdos bônus de artistas, regra-
vação do hit lançado no intervalo do 
Fantástico no dia 10 de julho e que 
seguiu para o Spotify, mídia online e 
redes sociais”, conta Mateus.

A campanha tem como influen-
ciadores outras personalidades do 
público 50+, como a cantora Fafá 
de Belém, o ator Ary Fontoura, e a 
empresária shark Cris Arcangeli, que 
publicou em seu Instagram que “a 

economia prateada é a bola da vez e 
já move trilhões por ano no mercado 
financeiro. Esse é um mercado cres-
cente, afinal a população mundial 
está aumentando e amadurecendo”. 
Outros desdobramentos ocorrerão nas 
próximas semanas, mas a repercussão 
já tem sido incrível só nas redes sociais 
desses porta-vozes. Juntas, as pos-
tagens relativas somam mais de 1.2 
milhão de curtidas e cerca de 6.500 
comentários diretos. Fábio Jr. ainda 
lançou um desafio para que seus 
seguidores postassem vídeos ou mon-
tagens deles com a trilha ao fundo.

projeto vai turismo destaca minas
gerais cada vez mais no cenário nacional

Mesmo com a pandemia, a iniciativa da Fecomércio MG, criada em 2021, por meio da CNC, contribuiu com o crescimento do setor no cenário mineiro

Seja pela gastronomia, pelo 
rico turismo cultural com 
histórias centenárias ou 
pelas paisagens de tirar 

o fôlego. Fato é que as atividades 
turísticas em Minas Gerais têm 
se destacado cada vez mais no 
cenário nacional. Segundo a Pes-
quisa Mensal de Serviços (PMS), 
realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
o estado apresentou crescimento 

de 19,7% nas atividades do setor 
entre maio e junho de 2021, sendo 
que a média nacional foi de 11%.

O estudo apurou ainda que, 
em relação ao valor arrecadado 
no mesmo período, Minas Gerais 
também apresentou o melhor 
resultado entre os estados, com 
aumento de 26%. “Alguns dos 
principais fatores que influencia-
ram essa retomada das viagens 
em terras mineiras foram o avanço 

da vacinação contra o COVID-19 e 
a reabertura de várias atividades. 
Mais de 27 mil empregos diretos 
foram gerados até o final de 2021, 
segundo dados do Observatório do 
Turismo de Minas Gerais (OTMG), 
e a expectativa para 2022 é ainda 
mais positiva”, destaca a analista 
de Turismo da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais (Feco-
mércio MG), Milena Soares.

Como forma de apoiar os em-
presários do segmento, a Federação 
atuou regionalmente no projeto 
“Vai Turismo - Rumo ao Futuro”. 
A iniciativa, criada no ano passa-
do pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), é um movimento 
nacional formado por pessoas e 
organizações, que visa contribuir 
com propostas que impulsionem 
o setor de turismo, principalmente 
após o impacto da pandemia. Entre 
as ações desenvolvidas pelo Núcleo 
de Negócios Turísticos da Fecomér-

cio MG, estão a criação do Grupo de 
Trabalho Estadual de Minas Gerais, 
realização de encontros estaduais 
e apoio técnico para a criação, for-
matação e revisão de documentos 
e pesquisas junto à consultoria CNC.

políticas públicas

Neste ano, para reforçar a rele-
vância do debate político em prol 
da indústria do turismo, foi criado 
um documento com o objetivo 
de apresentar aos candidatos a 

governos estaduais e à presidência 
demandas e propostas para o setor. 
Para Minas Gerais, o ofício com re-
comendações de políticas públicas 
de turismo aborda os seguintes 
itens: leis, incentivos e investimen-
tos para o desenvolvimento da 
atividade turística; sistematização 
de dados, roteiros e experiências 
em plataforma digital, de forma 
colaborativa e monitorada pela go-
vernança do estado; qualificação 
profissional do setor para torná-
-lo sustentável e autossuficiente; 
economia criativa e inteligente 
por intermédio do turismo; e boas 
práticas de acessibilidade, inclusão 
e mobilidade, facilitando o acesso 
à experiência turística no estado.

etapa final 

Para comunicar os resultados 
do projeto “Vai Turismo – Rumo 
ao Futuro” aos parceiros, parti-
cipantes, profissionais do setor, 
imprensa especializada e a socie-
dade, a CNC realizará, no dia 10 de 
agosto, uma cerimônia oficial para 
a apresentação desse material. O 
evento, que acontecerá das 15h 
às 17h30, no auditório da CNC 
do Rio de Janeiro, será híbrido, 
com transmissão simultânea pelo 
YouTube.

alguns dos
principais fatores
que influenciaram
essa retomada das
viagens em terras
mineiras foram o

avanço da vacinação
contra o covid-19 e

a reabertura de
várias atividades

Analista de turismo da
Fecomércio mg, milena Soares
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A todos, os nossos parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

decepção de ciro - O candidato do PDT, Ciro Gomes, esperava receber 
o mesmo apoio dado ao ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) quando ele foi 
candidato por duas vezes à Prefeitura de Belo Horizonte. Ciro disse que 
custou acreditar que Kalil estaria ligado ao que de pior existe na política 
brasileira, que é o ex-presidente Lula (PT). Ele já se oficializou como candi-
dato do PDT à Presidência da República e espera receber o apoio do povo 
brasileiro quando tiver oportunidade de apresentar o seu programa de 
governo, já que os outros dois candidatos: Bolsonaro (PL) e Lula, até agora, 
não falaram nada do que poderiam fazer caso sejam eleitos.

AleXAndre silveirA - Por enquanto, não se traduziu em votos a tão 
esperada candidatura do senador que ocupou a vaga deixada por 
Antonio Anastasia na Câmara Alta. Cleitinho Azevedo (PSC), da cidade 
de Divinópolis, que se considera verdureiro tem sido a grande surpresa 
nessa pré-campanha em Minas. Também o nome do atual deputado e 
ex-governador Aécio Neves (PSDB) tem aparecido nos primeiros lugares 
quando o assunto é o Senado. Embora ele esteja confirmando que deseja 
disputar a reeleição na Câmara.

os votos de minAs - Todos os candidatos a presidente vão intensificar 
suas vindas a Minas Gerais, pois o nosso eleitorado representa 16 mi-
lhões de pessoas, o que nos coloca como o segundo colégio eleitoral do 
país, perdendo apenas para São Paulo. Estrategicamente, os aspirantes 
querem estar nas principais cidades mineiras. Além da capital e parte da 
região metropolitana, eles miram em Montes Claros, Teófilo Otoni, Juiz 
de Fora, Uberlândia, Uberaba, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, 
no Vale do Aço, Varginha, Barbacena, Divinópolis, Curvelo, Diamantina, 
Ouro Preto, São João del-Rei e Sete Lagoas pela importância no contexto 
eleitoral de Minas.

os parabéns da semana
vão para o nosso grande

amigo, o compositor e
poeta Gervásio horta,
que comemora mais
um ano de vida no

dia 2 de agosto

o casal marcos davi, madalena nobre, promotora do
prêmio nobre em são luís do maranhão, elisangela

salomon, Fabiano cazeca, homenageado e valdez maranhão

o ministério público do trabalho do Rio de Janeiro está 
apurando racismo praticado pela TV Globo na produção da 
novela “Nos tempos do Imperador”, exibida recentemente pela 
emissora. Os atores negros reclamaram que tiveram tratamen-
to diferente dos brancos, inclusive no pagamento de cachês.

 

“rua Guaicurus” é o filme do cineasta João Borges, re-
tratando a vida das mulheres de vida na famosa rua boêmia 
de Belo Horizonte. O documentário tem realidade, mas, ao 
mesmo tempo, nos leva a ficção.

 

as obras de construção de ciclovia às margens da Lagoa da 
Pampulha ficaram bonitas, mas, reduziram ainda mais a circu-
lação de veículos naquele local. Interessante é que a prefeitura 
abandonou a ideia de diminuir o gigantesco canteiro de um 
lado da pista de rolamento para reduzir a largura da via. Por 
causa disso, o tráfego está sempre congestionado na região.
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da rotina.
Vem com o Sesc!
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PARA TRABALHADORES DO COMÉRCIOPARA TRABALHADORES DO COMÉRCIO

domingo, 31 de julho
Marlene de Abreu Rocha
Radialista Rosemar de Oliveira – Rádio América
 
segunda-feira, 1º de agosto
Jornalista Afonso Barroso de Oliveira
Radialista Clayton Geraldo Andrade - Rádio Itatiaia
Ex-deputado Carlos Cotta
 
terça-feira, 2
Deputado Federal Mauro Lopes
Compositor Gervásio Horta
César Pereira Vanucci
Radialista Professora Arlene - Rádio Itatiaia
Dr. José Maria Borges
 
Quarta-feira, 3
Cristiane dos Santos Antão
Dr. Antônio Carlos Lana
Jornalista Antônio Vilaça Jr.
 
Quinta-feira, 4
Maria Eugênia Murta Lages
Carmelita Mesquita - Rádio Itatiaia
Edna Coelho - Coelhinha - Rádio Itatiaia
Renato Gonçalves - Rádio Itatiaia
 
sexta-feira, 5
Jornalista Eujácio Antônio Silva – editor-chefe do edição do Brasil
Sra. Simone Lima - esposa de João Heraldo Lima
 
sábado, 6
Sra. Maria Auxiliadora Lopes, esposa de Mauro Lopes
Sra. Maria Auxiliadora Mafra, esposa do coronel Mafra
Deputado Gilberto Abramo
Neide Clark - Sabará
Deputado Antônio Carlos Arantes
Carlos Walter - Clube do Choro de BH
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engasgo: qualquer um pode ser vítima
O engasgamento é uma das 

principais causas de morte em 
crianças. Apesar do aumento na 
prevenção e proteção da saúde 
dos pequenos, ainda se estima 
que o engasgamento seja a 
terceira maior causa de morte 
por acidentes entre crianças no 
Brasil. De 2009 a 2019 o número 
de óbitos chegou a 2.148, sendo 
que os acidentes por ingestão de 
alimentos causando obstrução 
do trato respiratório chegam a 
1.817 ocorrências.

“Todos os dias, oito crianças 
morrem e outras 288 são hospi-
talizadas por causas acidentais 
no Brasil”. Essa preocupante 
estatística é da Erika Tonelli, coor-
denadora geral do Instituto Bem 
Cuidar, braço de conhecimento 
da Aldeias Infantis SOS Brasil e 
responsável pela continuidade do 
legado da ONG Criança Segura.

Além das crianças, essa é 
uma situação muito comum e 
que qualquer um de nós está 
sujeito a se deparar, ou seja, 
presenciar ou ser vítima de en-
gasgo. Independentemente da 

circunstância, o socorro imediato 
é fundamental para salvar a vida 
de alguém que está com as vias 
respiratórias obstruídas e com 
dificuldade para respirar. De 
acordo com relatos do Corpo de 
Bombeiros, a maioria dos casos é 
ocasionada por alimentos sendo 
que aproximadamente 95% des-
sas mortes infelizmente ocorrem 
dentro de casa.

É importante lembrar que no 
idoso, devido ao envelhecimento, 
perde-se massa muscular e esta 
perda compromete também 
os músculos que atuam na de-
glutição, causando frequentes 
engasgos.

Em situações como essas, a 
ajuda de um leigo pode salvar a 
vida da vítima. Chamo a atenção 
sobre a necessidade de qualquer 
pessoa aprender os primeiros 
socorros, reforçando a importân-
cia de se conhecer as manobras 
simples e estar apto para agir 
quando necessário. Geralmente, 
os adultos costumam se engas-
gar com alimentos e até mesmo 
com comprimido. É importante 

ressaltar que se a criança ou 
adulto/adolescente estiver cons-
ciente deve-se realizar a mano-
bra de Heimlich, procedimento 
que induz a vítima a uma tosse 
artificial, para expelir o corpo 
estranho e assim desobstruir a 
via aérea.

Devemos observar também 
sinais de obstrução total da via 
aérea por corpo estranho. São 
eles: Sinal universal do engasgo 
(mãos no pescoço); impossibi-
lidade de falar ou chorar; troca 
de ar insuficiente ou inexistente; 
tosse fraca e ineficaz ou nenhu-
ma tosse; ruído agudo durante 
a inspiração ou nenhum tipo 
de som; dificuldade respirató-
ria crescente; e cianose (pele 
azulada).

Se a vítima parar de respon-
der, ligue imediatamente para 
o 192.  Enquanto isso, coloque a 
vítima no chão e inicie a ressus-
citação cardiopulmonar (RCP), 
começando pelas compressões 
torácicas e continue a RCP até a 
chegada do serviço médico. Fica 
o alerta!

daniel Amaro

tempo frio e baixa umidade
podem provocar danos aos lábios

Com as temperaturas des-
pencando nesta época do 
ano, alguns problemas de 
saúde começam a apa-

recer como doenças respiratórias 
e alergias. A pele também tende 
a ficar muito ressacada nos pés, 
cotovelos, rosto e mãos. Os lábios 
sofrem um pouco mais no inverno 
por serem mais sensíveis, podendo 
descamar ou apresentar lesões. Por 
esta razão, a proteção e os cuida-
dos com essa parte do corpo devem 
ser redobrados para prevenir esse 
tipo de situação.

A dermatologista 
Laura Barbosa explica 
que o ressecamento 
dos lábios pode ser 
causado por diver-
sos fatores. “Entre 
os principais estão a 
falta de hidratação 
e a questão da baixa 
umidade do ar nessa 
época de tempo frio e clima mais 
seco. Tudo isso prejudica a saúde 
dos lábios, pois eles não têm a 
mesma cobertura da pele e são 
mais sensíveis”.

Ainda segundo Laura, a cor 
dos lábios também pode indicar 
alguns sinais. “Quando estão com 
uma tonalidade mais acinzentado 
é porque estão ressecados. Já se 
possuírem tom bem avermelhado 
estão muito sensíveis, geralmente 
quando ficam em exposição ao frio 
e vento gelado”.

Para se prevenir do problema, 
a dermatologista diz que as pesso-
as precisam aumentar a ingestão 
de água. “Ela é fundamental para 
manter a hidratação, tanto da 
pele, quanto dos lábios e impedir 
que eles fiquem ressecados. Tam-
bém é importante fazer o uso dos 
protetores labiais. No corpo, em 
geral, devemos evitar a poluição, 
manter a umidade relativa do ar. 
É recomendado utilizar os vapo-
rizadores, especialmente durante 
a noite. Isso auxilia para que o ar 
fique menos seco”.

Ela salienta que os protetores 
a base de manteiga de cacau são 

um dos mais conheci-
dos e utilizados. “Eles 
ajudam a criar uma 
camada protetora na 
superfície dos lábios 
e a manter a hidra-
tação. A aplicação 
varia de acordo com 
as necessidades de 
cada pessoa e não 
tem um limite de 

quantidade. Quando sentir que 
os lábios estão começando a ficar 
seco, passe o produto, a fim de 
evitar descamação e rachadura, 
às vezes com sangramento. Isso 
ajuda a não agravar o problema 
no decorrer do tempo”.

Antes de dormir também é 
essencial utilizar o produto para 
se ter a proteção durante a noite. 
A dermatologista explica que nesse 
caso é conveniente aplicar um que 
seja mais elaborado. “A manteiga 
de cacau é efetiva, mas aqueles 

com potencial de hidratação maior 
e que oferecem longa duração são 
melhores”.

Muitas pessoas tendem a ume-
decer os lábios com a língua ao 
perceber que estão ressecados. 
Laura alerta que a atitude pode dar 
uma sensação de alívio imediato, 
mas que ela deve ser evitada. 
“A saliva tem substâncias com 
características ácidas e, ao invés 
de melhorar, pode agravar o pro-
blema e causar um dano posterior 

aos lábios. Também tem aqueles 
que ficam arrancando pelinha da 
boca. Isso deixa os lábios ainda 
mais expostos, podendo provocar 
fissuras, lesões e, com isso, propi-
ciar uma porta de entrada para 
vírus e bactérias. Sem contar na 
aparência da pessoa com os lábios 
danificados”, finaliza.

A estudante de administração 
Carolina Marques conhece bem o 
problema da boca ressecada, prin-
cipalmente nessa época de tempo 

mais frio. “Todo dia de manhã eu 
tinha que tomar muito cuidado 
na hora de abrir a boca para não 
machucar o lábio ainda mais. Ficava 
todo rachado e bem vermelho. E 
eu tinha mania de ficar mordendo 
e arrancando as pelinhas, ainda 
mais quando estava ansiosa ou 
nervosa. Isso só piorava a aparência 
dos meus lábios. Hoje em dia tenho 
me cuidado mais e feito o uso do 
protetor, que me ajuda a não ficar 
com a boca rachada”, relata.

O problema também é vivi-
do pela professora Paola Lopes.  
“Quando não passo a manteiga de 
cacau minha boca acaba ficando 
seca e rachada. Se isso acontece, 
comer qualquer coisa com sal 
dá uma sensação de ardência 
muito ruim. Leva uns 2 dias para 
melhorar. Eu não gosto muito do 
aspecto do meu lábio nesse clima 
frio, porque além de ressecado, 
também fica sem cor. Sempre uso 
um batom para tentar disfarçar”.

“é fundamental
manter a

hidratação, tanto
da pele, quanto dos
lábios para impedir

que eles fiquem
ressecados”

umedecer os lábios ressecados com a língua é uma atitude que deve ser evitada
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

encontro de Fenômenos: léo santana, parangolé e
harmonia do samba agitam o mineirão em agosto

Evento itinerante, que reuniu mais de 40 mil pessoas no lançamento em Salvador, acontece pela primeira vez na capital mineira

Minas vai se misturar com a Bahia na Esplanada 
do Mineirão. É que Harmonia do Samba, Parangolé 
e Léo Santana se juntaram para compor o proje-
to Encontro de Fenômenos, que desembarca pela 
primeira vez em Belo Horizonte no dia 20 de agosto.

O projeto itinerante aconteceu pela primeira 
vez em Salvador, no ano de 2019, com a presença 
de mais de 40 mil pessoas e culminou em um 
registro audiovisual e uma turnê. No repertório, 
só as melhores músicas e as canções inesquecíveis 
que marcaram época.  

Os artistas terão momentos juntos, em dupla 
e separados, em uma apresentação animada, 
que promete não deixar ninguém parado. 
Para matar a saudade dos fãs, o Harmonia do 
Samba vai apresentar hits conhecidos, fazendo 
alusão aos 25 anos de carreira. Já o grupo Pa-

rangolé que, atualmente, vive sua melhor fase 
trará músicas que marcaram sua trajetória. O 
cantor Léo Santana, considerado como um dos 
maiores artistas do estilo musical no Brasil, apre-
sentará canções bastante conhecidas. 

O Encontro de Fenômenos em Belo Horizonte 
é realizado pela Nenety Eventos, em parceria com 
o Mineirão Gastrô, com o patrocínio da Prefeitura 
de Belo Horizonte.

mineirão gastrô
O evento gastronômico será realizado pela 

primeira vez em parceria com um grande festival 
de música baiana. Food trucks e estações de ali-
mentação estarão disponíveis para o público com 
diversas opções de comidas e bebidas.
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Janelas de ferro em prédios antigos requerem
atenção especial ao se fazer a manutenção

Fazer a manutenção predial é 
uma das principais responsabilidades 
do síndico. Seja no período chuvoso ou 
de seca ou mesmo quando a estrutura 
apresenta algum dano, o síndico deve 
cuidar para que o edifício esteja no 
melhor estado possível. E isso inclui 
cuidados com as janelas.

Prédios antigos ainda têm ja-
nelas de ferro e elas precisam de 
atenção redobrada. O material, por 
si só, já é sujeito a corrosão, mas 
com a exposição ao tempo, alter-
nando entre sol e chuva, o desgaste 
pode acontecer mais rapidamente. 
A situação é perigosa, porque se 
uma janela dessa cair, pode até 
matar uma pessoa. “Tenho visto e 
conhecido alguns casos de janelas 
que despencaram ou estão quase 
lá. É preciso que os síndicos fiquem 
muito atentos e tomem atitudes para 
evitar que acidentes aconteçam”, 
alerta o presidente do Sindicato dos 
Condomínios Comerciais Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG), advogado especializado em 
direito condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz (foto).

Como trocar? - O primeiro passo 
do síndico de condomínio que tem 
janelas de ferro é verificar com fre-
quência a aparência do material. Ele 
deve procurar por sinais de desgaste, 
como ferrugem, se a estrutura não 
está “esfarinhando” ao ser tocada e 
se a janela não está bamba. Caso apre-
sente algum desses defeitos, ele deve 
solicitar a troca o mais rápido possível.

Para isso, o síndico deve convocar 
uma Assembleia exclusivamente para 
esse fim e informar aos condôminos 
sobre a necessidade de troca das 
janelas. Ele deve apresentar três orça-
mentos, que serão votados na reunião 
e aproveitar a ocasião para que os con-
dôminos escolham o modelo de janela 
que será colocado. É importante que se 

chegue a esse consenso para que não 
haja mudança na fachada. A Assem-
bleia também deve determinar a forma 
de pagamento e como o dinheiro vai 
ser arrecadado, com a deliberação de 
um valor para a taxa extra.

responsabilidades 
Neste ponto, é comum que o síndico 

encontre resistências de moradores, 
que não querem ter gasto, ainda mais 
em época de crise. “O síndico não pode 
se deixar levar pelas reclamações. Ele 
precisa conscientizar os condôminos 
sobre o perigo de ter uma janela de 
ferro danificada. Além disso, se algo 
acontecer porque ele não providenciou 
a troca, pode ser responsabilizado civil e 
criminalmente”, explica Carlos Eduardo.

Em alguns casos, os moradores 
podem tentar negociar o preço das 
janelas individualmente, mas o ideal 
é que todos paguem juntos, para 
que o síndico tenha mais controle do 
processo de mudança. Dependendo 
do tamanho do condomínio, os mo-
radores podem fazer uma comissão 
para acompanhar as substituições.
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Encontro de Fenômenos
Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Samba
data: 20 de agosto, sábado
horário: a partir das 14h
local: Esplanada do Mineirão
(Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte – MG)
Ingressos à venda pelo site www.nenety.com.br

* Área VIP

* Front Stage (De frente para o palco)

* Camarote Encontro (Open bar: cerveja, refrigerante e água. Acesso ao Front Stage)

 * Black (Open bar: whisky 8 anos, vodka importada, gin, cerveja,
refrigerante, suco e água. Acesso aos setores Camarote Encontro e Front Stage).

* Lounge (Com 12 ingressos, open bar: whisky 8 anos, vodka importada,
gin, cerveja, refrigerante, suco e água. Acesso aos setores Camarote Encontro
e Front Stage).

Serviço

Setores
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A Prefeitura de Ipatinga, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas (Semop), 
informou estar iniciou mais um 
grande conjunto de obras de 
pavimentação asfáltica no bairro 
Vila Celeste, com atendimento a 
diversas ruas.

De acordo com a Secretaria, 
serão executados mais de 6,5 
quilômetros de pavimentação 
(6.642 metros), abrangendo um 
total de oito vias públicas: rua 
Canarinho, Anambé, Periquito, 
Tucanuçu, Catatau, Mainá, Ui-
rapuru e Antônio Boaventura 
Batista.

O titular da Semop, Dijalma 
Pires de Matos Barroso, detalhou: 
“Dentre as atividades, estão 
previstos serviços de remoção de 
antigos bloquetes sextavados, 
escavação de leito e sub-leito de 
pistas, aplicação de bica corrida 
para base do solo e compactação 
de base, preparação e nivelamen-

to de base, aplicação de pintura 
de ligação, aplicação de CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente) - asfalto, execução de 
sarjetas, alteamentos de poços 
de visita e bocas de lobo, além 
de pintura de sinalização hori-
zontal”.

Os usuários devem estar mais 
atentos, obedecendo às sinaliza-
ções, já que as obras impactarão 
no fluxo normal de veículos nas 
ruas e vias próximas.

muros de arrimo

A Administração de Ipatinga 
informou que a ordem de servi-
ço sobre a construção de novos 
muros de arrimo foi assinada 
no valor total de R$ 402.290,87, 
com o objetivo de custear obras 
de recuperação de encostas 
garantindo mais segurança à 
população local. Três novos mu-
ros de arrimo serão construídos 

para proteção de moradias e 
vias públicas em áreas críticas 
da cidade. Dois serão erguidos 
na Rua Olinda nº790 e nº890, no 
bairro Caravelas, e outro na rua 
Antônio Boaventura Batista, no 
bairro Vila Celeste, nº467.

Os recursos para execução 
dos muros são provenientes do 
Finisa – Programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento, da Caixa Econômica 
Federal. As obras foram contra-
tadas à empresa Conservasolo 
Engenharia de Projetos e Consul-
toria, vencedora de concorrência 
pública.

Um estudo criterioso em tor-
no dos pontos catalogados como 
áreas instáveis, que representam 
efetivamente insegurança para 
residências, além de comprome-
ter o tráfego de veículos foi feito. 
Essas obras vão beneficiar mora-
dores de regiões que há tempos 
pediam socorro.

homenagem ao ex-jogador
e técnico Procópio cardoso

Uma noite de temperatura amena, música da melhor qualidade, tudo regado ao 
velho scotch, cerveja gelada e muita prosa. Assim foi o ambiente que marcou um 
encontro de amigos na casa do empresário Roberto Gontijo, semana passada, 
para uma homenagem ao ex-atleta e ex-técnico de futebol Procópio Cardoso 

Neto, na Confraria do fogão a lenha. Ao lado de Gontijo, ajudava a receber os convidados, 
Valseni Braga, CEO da Rede Batista de Educação. O evento foi prestigiado por diversas 
personalidades.

valseni Braga, procópio cardoso neto, 
toninho Almeida e o ex-jogador nonato

henrique e mariele matos com
Procópio cardoso neto

dr. Jose Augusto, dr. Flávio Bernardes,
desembargador Bruno terra dias,

capitão silvio Aderne (marinha do Brasil)

emanuel carneiro, valseni Braga
e Procópio cardoso

roberto e Flávio Gontijo
com Procópio cardoso neto

leonardo (neto), Andreia (filha), procópio
cardoso neto. roberto Gontijo e valseni Braga

prefeitura de ipatinga realiza novas
obras de pavimentação asfáltica
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diamantina vai receber 9º encontro Brasileiro das
cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial

Entre os dias 11 e 13 de agosto, a Con-
federação Nacional de Municípios (CNM) 
promove o 9º Encontro Brasileiro das Cidades 
Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. O 
município de Diamantina, na região central 
de Minas, será sede do evento, que tem como 
objetivo fortalecer o turismo com a promo-
ção de ações sustentáveis nessas localidades. 

O evento é promovido pela Organização 
das Cidades Brasileiras Patrimônio Cultural 
(OCBPM), com apoio da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), da CNM e da prefei-
tura de Diamantina.

O encontro irá trabalhar a governança 
do turismo nas cidades Patrimônio Mundial 
e históricas brasileiras, de forma sustentável, 
bem como promover a utilização do patri-
mônio como atrativo de riquezas, desenvol-
vimento e seu aproveitamento pelo turismo, 
especialmente no momento pós-pandemia. 
O encontro terá, também, pauta internacio-
nal, em que serão discutidos os avanços e 
desafios das políticas públicas e celebrar os 
50 anos da convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural.

Para participar, o interessado deve 
acessar o site oficial do evento, podendo 
optar pela participação de forma online ou 
presencial.

Em visita à sede da CNM, o presidente 
da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, 
Marcos Vinicius (PSDB), aproveitou a opor-
tunidade para gravar convite aos prefeitos 
no estúdio da entidade. 

“Convidamos os municípios de Minas 
Gerais e de todo o Brasil para participarem 
deste importante evento, não apenas para os 
mineiros, mas para todo o país”, convocou. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
também ressaltou que, após os dois anos de 
pandemia, o setor turístico tem sido um dos 
importantes pilares para a recuperação do 
setor e das finanças municipais. “Essa é uma 
bandeira permanente da CNM, que entende 
ser por meio do Turismo uma das alternati-
vas de geração de renda e emprego”, disse.

No 9º Encontro Brasileiro das Cidades 
Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, 
os participantes poderão trocar experiências 
entre as gestões locais, além de ouvir reno-
mados especialistas sobre como trabalhar a 
governança do turismo. 

“A participação de prefeitos, prefeitas, 
secretários e secretárias municipais, vereado-
res, vereadoras e demais agentes municipais, 
presencial ou virtualmente, é essencial para 
a construção de propostas que contribuam 
para o fortalecimento da capacidade local, 
do poder de cooperação e do grande poten-
cial para a geração de riquezas, trabalho e 
renda”, reforçou o Organização das Cidades 
Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), 
Mário Nascimento.

sobre diamantina

A localidade é uma das cidades histó-
ricas mais conhecidas e visitadas do País. 
O casario colonial, de inspiração barroca; 
as edificações históricas; as igrejas se-
culares; a belíssima paisagem natural e 
uma forte tradição religiosa, folclórica e 
musical são símbolos da riqueza cultural 
do município.

Diamantina teve seu Centro Histórico 
reconhecido como Patrimônio Mundial pela 
Unesco em 1999. O município tem conserva-
do numerosos edifícios e vem obtendo, ao 
longo dos anos, resultados decorrentes do 
desenvolvimento econômico e social, por 
meio da associação e utilização do patrimô-
nio cultural como vetor de desenvolvimento 
para o turismo.

É importante ressaltar que a AMM conta 
com uma assessoria técnica de Cultura e 
Turismo que trabalha com dados, eventos 
e informações relevantes para o desenvol-
vimento dessas duas áreas nos municípios 
mineiros.

Informações com a assessora técnica de 
Cultura e Turismo da AMM, Brenda Grandio-
so, pelo telefone (31) 2125-2437.
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prefeito de coronel Fabriciano, marcos vinicius

https://bit.ly/3BbsIHp
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uberlândia mantém liderança
na pontuação definitiva do icms

Os trabalhos da administração municipal na preser-
vação do patrimônio cultural de Uberlândia garantiram 
ao município 21,75 pontos na classificação final do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
do Patrimônio Cultural. Graças à pontuação, divulgada 
recentemente pelo Instituto Estadual de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), Uberlândia 
ocupa a primeira posição no ranking do Triângulo Mi-
neiro – a colocação é a mesma no equivalente a 2021.

Os números do (ICMS) do Patrimônio Cultural, 
como os de Uberlândia, demonstram o quanto os 
municípios voltam suas ações para preservarem seus 
patrimônios e referências culturais, com a adoção de 
políticas públicas relevantes. Quanto a Uberlândia, o 
resultado demonstra o comprometimento da gestão 
Odelmo Leão (PP), junto à Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Muni-
cipal de Políticas Culturais e Patrimônio, na realização 
de projetos e ações culturais e de preservação do 
patrimônio histórico da cidade.

“Nosso município possibilita inúmeras experiên-
cias culturais à população a partir dos patrimônios 
que possui. São praças, igrejas, teatros, cinemas, 
museus, temos também a Oficina Cultural, a Casa 
da Cultura, enfim, diversos pontos que evidenciam a 
riqueza cultural e artística de Uberlândia. Estar nesta 
posição, em relação às demais cidades da região, 
mostra que estamos no caminho certo”, celebrou a 
secretária da pasta, Mônica Debs.

icmS Patrimônio cultural
Conforme os critérios da Lei 18.030 de 

12/01/2009, a Lei Robin Hood, recebem os repasses 
relativos a respectiva cota-parte do ICMS, as cidades 
que estruturarem sua política municipal de patrimônio 
cultural, desenvolverem e colocarem em prática, com 
a participação da comunidade e dos Conselhos de 
Patrimônio Cultural, ações de proteção, conservação 
e promoção dos bens culturais, de acordo com a De-
liberação Normativa 020/2018 do Conselho Estadual 
do Patrimônio Cultural (Conep), em vigência para o 
exercício 2023. A redistribuição da parcela da receita 
do produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos 
municípios, em Minas Gerais, é reconhecida nacional-

mente como uma das políticas pioneiras e eficazes de 
municipalização da proteção do patrimônio cultural.

Para participar da classificação do ICMS Patri-
mônio Cultural, Uberlândia realizou todas as etapas 
deliberadas pelo Iepha, divididas em três quadros.

No quadro um, o município encaminhou a docu-
mentação relativa à política municipal de proteção do 
património, que diz respeito a criação de conselhos, 
tombamentos, inventários, registros e legislação que 
assegura a isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) ao proprietário de bens tombados que 
protegem o patrimônio, entre outros. Ainda no pri-
meiro quadro foram demonstrados os investimentos 
e as despesas financeiras investidas em bens culturais.

No quadro dois, constou o inventário de proteção, 
novos processos de tombamento, complementos de 
dossiês de tombamentos e processos de registros sobre 
os patrimônios imateriais.

Já no quadro três, foram apresentados os laudos 
técnicos de vistoria dos prédios tombados públicos e 
privados e o relatório de implementação das ações de 
salvaguarda relativas aos bens registrados, como os 
repasses financeiros, convênios, empréstimos, ou seja, 
todas as ações relativas aos bens registrados. Também 
foram declaradas as ações de educação patrimonial, 
gestão cultural de artistas e espaços culturais. Neste 
quesito, no caso de Uberlândia, foi demonstrada a 
elaboração do Plano de Educação Patrimonial que 
será executado durante os próximos 4 anos.

secretária municipal de cultura, mônica debs
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hélio Garcia: a arte mineira de fazer política

O jornalista e professor Itamar de 
Oliveira, nos tempos de magistério na 
área de Comunicação Social na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC/Minas) e na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), tinha planos de 
mobilizar colegas jornalistas, historiado-
res, sociólogos e cientistas políticos para a 
elaboração de um projeto interdisciplinar 
de recuperação da memória política de 
Minas Gerais a partir de 1930.

A ideia chegou a ser discutida com o 
Centro de Estudos Mineiros da Faculdade 
de Filosofia da UFMG e por motivos 
diversos a proposta não chegou a ser 
formalizada. Depois de aposentado, e 
após ter exercitado uma forte militân-
cia política e partidária no MDB e na 
Fundação Ulysses Guimarães, Itamar 
de Oliveira construiu uma nova pauta 
e resolveu escrever uma trilogia sobre a 
arte mineira de fazer política.

Depois de mais de 5 anos de pes-
quisa e coleta de depoimentos, o autor 
acaba de finalizar o primeiro livro da 
trilogia - Hélio Garcia: A Arte Mineira 
de Fazer Política. O livro-reportagem foi 
dividido em três partes. Na primeira, Nos 
tempos de Hélio Garcia, está registrada 
a trajetória política do ex-governador 
de Minas Gerais, desde quando ele 
nasceu, em Santo Antônio do Amparo, 
até o final de uma caminhada política 

iniciada nos anos sessenta sob a prote-
ção do ex-governador Magalhaes Pinto 
e terminada em 1998, quando desistiu 
de continuar na vida pública. 

Na segunda parte estão registados 
depoimentos de amigos, adversários e 
companheiros de Hélio Garcia na polí-
tica mineira. Dentre eles os deputados 
Romeu Queiroz, Walfrido dos Mares Guia, 
Alysson Paulinelli, Paulino Cícero, Ronan 
Tito, Pimenta da Veiga, Aécio Neves, 
Patrus Ananias. 

A terceira parte, com depoimentos 
dos ex-presidentes José Sarney, Fernan-
do Collor de Mello, Fernando Henrique 
Cardoso, dos ex-ministros Delfim Netto, 
Francisco Dornelles, dos ex-governado-
res Pedro Simon, Luiz Antônio Fleury 
Filho e Ciro Gomes, tornou possível des-
cobrir e avaliar a importância do papel 
político de Hélio Garcia na transição 
democrática brasileira.

O jornalista Itamar de Oliveira 
colheu depoimentos de centenas de pes-
soas vinculadas ao ex-governador Hélio 
Garcia em Minas Gerais, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. Entrevistou pessoas 
que trabalharam com o ex-governador 
na MinasCaixa e na fazenda Santa Clara. 
Recebeu a colaboração de gente simples 

de várias regiões de Minas Gerais para 
registrar como aconteciam as campa-
nhas políticas no interior do Estado.

O presidente da Academia Mineira 
de Letras, jornalista e escritor Rogério 
Faria Tavares, na apresentação do livro, 
assinala que” estamos diante de um 
documento de importância histórica 
e de uma fonte indispensável para os 
estudiosos da política mineira. Lembra 
que Hélio Garcia foi peça fundamental 
no jogo que resultou da eleição da chapa 
Tancredo Neves-José Sarney pelo Colégio 
Eleitoral, em 1985 e que abriu o caminho 
para a convocação da Assembleia Na-
cional Constituinte e as eleições diretas 
para a Presidência da República”.

No final do trabalho, o autor faz 
questão de assinalar que o personagem 
não cabe em um único livro. Reconhece 
que contou com o apoio e a solidarie-
dade de amigos e colaboradores da 
Universidade, do jornalismo e de todos 
os partidos políticos. E registra que o 
livro acabou se tornando uma bela his-
tória de afeto para com o personagem. 
“Hélio Garcia foi um ser humano terno, 
fraterno e amigo. Gostei imensamente 
da viagem viajada”, conclui Itamar de 
Oliveira.

romeu Queiroz, dalmir de Jesus e hélio Garcia

Jornalista e professor
itamar de oliveira
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Sesc em minas impulsiona
retomada do turismo no estado

Fundamental na economia de mui-
tos municípios e responsável por ampla 
geração de empregos, o turismo vem se 
reestruturando no Brasil após um período 
de dificuldades em função da COVID-19. 
Entre 2020 e 2021, o setor foi impactado 
pelas medidas de isolamento necessárias 
para conter a pandemia e ainda pelas res-
trições impostas à circulação de turistas 
que resultaram em quedas nas vendas de 
pacotes e na ocupação hoteleira. 

Segundo pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
na comparação entre maio de 2022 e 
maio de 2021, o volume de atividades 
turísticas no Brasil cresceu 45,6%. Foi a 
14ª taxa positiva seguida, impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita 
de empresas que atuam nos ramos de 
transporte aéreo; restaurantes; hotéis; 
locação de automóveis; rodoviário cole-
tivo de passageiros; serviços de bufê; e 
agências de viagens. 

Segundo o levantamento do IBGE, 
feito em 12 estados, Minas Gerais é o 
que mostra o maior crescimento nas 
atividades turísticas nesse período: 
80,1%. Depois aparecem Rio Grande 
do Sul (58,7%), São Paulo (50,5%), 
Bahia (45,8%) e Rio de Janeiro (24,6%). 
Motivo de muita satisfação para quem 
trabalha na área. Gerente de Turismo 
Social do Sesc em Minas, Manoela Lutke 
reforça que o momento de retomada 
implica em desafios para o setor, mas 
pode ser celebrado: 

“Sem dúvidas, o Turismo foi um dos 
setores mais impactados pela pandemia 
e a recuperação ainda está em anda-
mento, com muito esforço de empreen-
dedores e demais profissionais da área. 
Esse período de desafios trouxe muito 
aprendizado e demandou adequações 
de alguns processos ligados à relação do 
setor com o público. Alguns exemplos fo-
ram a flexibilização nos cancelamentos 
e as alterações para datas de reservas. 
Importante destacar que em Minas 
temos o privilégio de contar com vários 
destinos históricos, paisagens naturais 
deslumbrantes, atrações ligadas à 
gastronomia, ao turismo de aventura e 
ao lazer em família, e por isso podemos 
oferecer muitas opções interessantes à 
população que está voltando a viajar”

ocupação hoteleira

De acordo com o relatório divulga-
do pela Fórum de Hoteleiros do Brasil 
(FOHB), a taxa de ocupação dos hotéis 
no Brasil em maio de 2022 foi de 61,2%. 
Número 3,4 pontos percentuais acima 
dos 57,8% registrados em 2019. 

Referência há décadas na promo-
ção do Turismo em Minas, o Sesc conta 
atualmente com cinco unidades de 
hospedagem no estado: Hotel Sesc Ouro 
Preto, Hotel Sesc Poços de Caldas, Hotel 
Sesc Araxá, Hotel Sesc Contagem e Hotel 
Sesc Venda Nova. Todos eles oferecem 
diferentes opções de acomodações, além 
de ampla estrutura de esportes e lazer.     

Alguns dos hotéis do Sesc em Minas 
tiveram a taxa de ocupação superior a 
70% nos meses de maio e junho deste 
ano, superando a média nacional.

 

diversificando possibilidades

Além das unidades de hospedagem, 
o Sesc atua para facilitar o acesso do tra-
balhador do comércio de bens, serviços e 
do próprio turismo, seus dependentes e da 
população em geral a novas experiências 
de viagens, oferecendo pacotes especiais 
e outros produtos estratégicos na área. 

Quem possui o Cartão do Cliente Sesc 
tem descontos de até 50% no valor das 
hospedagens nos hotéis Sesc e ainda na 
compra de pacotes para destinos dentro 

ou fora de Minas. É possível saber mais 
no site www.sescmg.com.br/turismo/.

 

nova fase

Desde o ano passado, o Turismo 
do Sesc vem passando por uma série 
de transformações para se tornar mais 
moderno, mais inclusivo e mais alinhado 
às necessidades dos turistas no Século 
XXI. Mesmo com uma atuação de longa 
data nesse mercado, foram adotadas 
novas identidades visuais e verbais e 
uma agência de viagens foi inaugurada, 
na Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo 
Horizonte. Dessa forma, os produtos do 
Sesc voltados para o Turismo se dividem 
atualmente em quatro categorias:

viaja Brasil - viagens nacionais.

viaja mundo - viagens interna-
cionais.

sesc tour - passeios de 1 dia.

rota sesc - rede de hotéis Sesc em 
Minas (Araxá, Contagem, Ouro Preto, 
Poços de Caldas e Venda Nova).  

“Aqui no Sesc, além de nos ade-
quarmos para seguir viabilizando a 
atividade turística durante a pandemia, 
estamos sempre nos preparando para 
os desafios do futuro com a missão de 
ampliar as possibilidades de viagens 
e lazer para a população”, afirma a 
gerente Manoela Lutke.
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 Ampliação da Biblioteca Sucursal do bairro Presidente Roosevelt, que recebeu uma 
sala destinada às oficinas, contação de histórias e consultas em computadores. A re-
estruturação contou ainda com copa, banheiro e acessibilidade em todos os espaços;

 Repasse de recurso para a reforma da Casa de Experimentações Artísticas;

 Aquisição de equipamentos de som e luz para o Teatro Municipal e o Cineteatro 
Nininha Rocha;

 Reforma e manutenção da Oficina Cultural e do Museu Municipal, imóveis tomba-
dos, por profissionais especializados, que utilizaram técnicas apuradas para manter a 
preservação dos espaços em itens como esquadrias, telhado, pisos e escadas;

 Casa da Cultura recebeu cerca de mil visitantes em exposições, recitais, apresentações 
musicais e teatrais, audições e outras atividades;

 O Museu Municipal, depois de passar pela reforma e ser reaberto ao público, teve 
mais de 1.300 visitas monitoradas;

 A Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek emprestou mais de seis mil livros, 
de um total de 40 mil de seu acervo. Foram feitos mais de 7.500 atendimentos feitos 
a pessoas que usam o espaço para estudar;

 O Ônibus Biblioteca circulou pela cidade e levou a literatura para pelo menos 740 
pessoas;

 Na Biblioteca Sucursal do bairro Presidente Roosevelt e na Biblioteca do Centro de 
Artes e Esporte Unificados Olímpio Silva – Pai Nêgo (CEU Shopping Park), além do 
empréstimo de livros, foram feitos bazares, reuniões, oficinas de dança e exposições.

ações culturais

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=18030&comp=&ano=2009&texto=original
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=18030&comp=&ano=2009&texto=original
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A força do futebol amador
Exprimido pela especulação imo-

biliária que acabou com a maioria dos 
famosos campos terra, com a falta de 
maior apoio das instituições públicas 
e privadas e até mesmo pela falta de 
interesse das novas gerações, o fute-
bol amador continua vivo, lutando 
muito e seguindo seu caminho na 
base da resistência e do amor de al-
guns poucos desportistas abnegados. 

Vários times tradicionais que 
marcaram época e revelaram gran-
des talentos, já encerraram suas 
atividades. Centenas de campos su-
miram do mapa, dando lugar para 
prédios e outras coisas. O futebol 
amador nunca desanima. Aos tran-
cos e barrancos vai sobrevivendo.

Os dirigentes do futebol ama-
dor são grandes heróis. Incentivam 
as atividades esportivas e ao mes-
mo tempo praticam um importante 
trabalho social. Muitos tiram do pró-
prio bolso os recursos necessários 
para manutenção dos seus times.

Surge agora uma grande opor-
tunidade. Depois de uma longa e 
triste paralização, em decorrência da 
pandemia, o futebol amador em Mi-
nas volta a realizar um grande evento.

A partir de agosto, a Federação 
Mineira de Futebol (FMF), por 
intermédio do seu setor de futebol 
amador promove o Campeonato 
Mineiro de Futebol Amador. 

A competição será disputada 
por 62 agremiações de 50 municí-
pios espalhados nas 12 mesorregi-
ões do estado. 

Serão jogos eliminatórios, de ida 
e volta, com cada time jogando uma 
partida em seu mando de campo.

Nas duas primeiras fases elimi-
natórias, se a equipe visitante vencer 
por três ou mais gols de diferença, 
elimina a possibilidade da segunda 
partida. Caso haja igualdade, na 
soma dos dois jogos de mata-mata, 
o clube classificado será definido por 
cobranças de pênaltis.

Para os amantes do futebol 
amador, também chamado de 
várzea ou raiz, segue a lista das 
agremiações inscritas: 

De Belo Horizonte, vinculados 
a SFAC – Verona, Campo Verde, 
Nazaré, Plantoon Mecam, Mineiri-
nho, Tupanense, Pitangui, Nacional, 
Felicidade, Inconfidência, Céu Azul, 
São Bernardo e Juliana. 

Do Interior, vinculados a SFAI 
- Ipiranga (Bom Despacho), Vila 
Nova (Araxá), Vitória (Santa Vitória), 
Ituiutabana (Ituiutaba), Buriti (Turma-
lina), Bom Jesus (Curvelo), Timóteo 
(Timóteo), Vila Nova (Itabira), Colo-
rado (Pirapora), Independente (Três 
Marias), Paraopeba (Sete Lagoas), 
Senhora do Carmo SESC (Caeté), 
Ponte Nova (Cel. Fabriciano), Barra 
Alegre (Ipatinga), Cardosos (Uruca-
nia), Fabril Pratiano (J. Monlevade), 
Cardosos (Urucania), Democrata 
(Além Paraíba), Leopoldina (Leopol-
dina), Laranjal (Cataguases), Silvestre 
(Viçosa), Atalanta (Andrelândia), 
Guarani (Cons. Lafaiete), Treze de 
Maio  (Ouro Preto), Social  (S.J. del 
Rei), Usina Esperança (Itabirito) Morro 
Velho (Nova Lima), Palas (Sabará), 
Juventus  (Brumadinho), Cristalino 
(Pompeu), Fortaleza (Nova Serrana), 
Pitanguiense (Pitangui), Jusa Fonseca 
(Divinópolis), São Francisco (Pará 

de Minas), Esparta (Contagem), 
Campolina (Esmeraldas), Perdidos 
(Juatuba), Novo Cristina (Betim), Sol 
Nascente  (Ibirité), Central M.Campos 
(Mario Campos) Santa Rosa de 
Lima (Sarzedo), Cruzeiro E (Pedro 
Leopoldo), Fluminense (Lagoa Santa), 
Operário (Vespasiano), América  (Ma-
tozinhos), Apolo Social (Rio Acima), 
Ideal  (Raposos), Olaria  (Santa Luzia),  
Ipê (S. José da Lapa.

Pelo entusiasmo dos dirigentes 
e das comunidades ligadas a cada 
time, o campeonato promete ser 
uma grande festa.

A imprensa esportiva, como 
sempre, estará marcando presença.  
Vários companheiros gostam de 
acompanhar o amador para seus 
sites, canais de YouTube, rádios 
comunitárias e webs, inclusive 
transmitindo os jogos.   

O portal Várzeabh dedica grande 
espaço para divulgação do evento. A 
TV Alterosa apresenta aos sábados 
um programa exclusivo sobre a várzea 
e webradioamce.com sempre abre 
espaço para divulgar estes eventos. 
Vários jornais também abrem espaço, 
divulgando os jogos, especialmente 
nas cidades do interior, onde o futebol 
raiz é sempre uma bela festa.  

Pela organização e seriedade 
dos realizadores, assim como pelo 
entusiasmo dos dirigentes, jogado-
res e demais envolvidos, tudo leva 
a crer que o campeonato será um 
grande sucesso. 

Parabéns a FMF pela iniciativa. 
Parabéns aos clubes participantes. 
E viva o nosso querido e amado 
futebol amador. O futebol raiz.

Atacante chay chega ao
cruzeiro com fome de gol

Jogador desembarcou em Bh

cuca reassume Atlético-mG e faz
as contas para o galo ser campeão
S ete meses após deixar 

o Atlético-MG, Cuca 
está de volta. Chama-
do para “recolocar o 
time nos trilhos”, o 

campeão do Triplete Alvinegro 
em 2021 (Mineiro, Copa do Bra-
sil e Brasileiro), foi apresentado 
no dia 26 de julho. Os desafios 
são claros: a busca pelo bicam-
peonato do Brasileirão e recon-
quista da Libertadores. Para 
isso, terá um elenco mais forte, 
avaliação feita pelo próprio 
treinador ao reassumir o cargo.

“Nós temos um turno pela 
frente, são 19 jogos no Brasileiro, 
e Deus queira, mais cinco da Li-
bertadores em praticamente 100 
dias. O nosso elenco é ainda mais 

forte numérica e tecnicamente do 
que era ano passado”.

“Agora é trabalhar, não tem 
outro ingrediente que não seja 
trabalho, sacrifício, entregar o má-
ximo em cada treinamento, para 
poder pôr em prática em jogos. Ter 
as oportunidades que todos vão 
ter, dependerá do desempenho de 
cada um para se auto escalarem” 
ressalta Cuca.

As caras novas são Jemerson, 
Otávio, Guilherme Castilho, Ru-
bens, Ademir, Fábio Gomes, Pe-
drinho, Pavón e Alan Kardec. “Eu 
tenho uma ideia (para fazer um 
time), um conhecimento bastante 
grande do grupo. Não conheço 
meia dúzia que chegaram, mas a 
grande maioria a gente conhece”.

No Brasileiro, o Atlético fe-
chou o primeiro turno na quarta 
colocação, a sete pontos do líder 
Palmeiras. Cuca já tem as contas 
para o segundo turno, projetando 
a briga pela taça. Mas faz também 
ponderações.

- Tem que ganhar no mínimo 
15 partidas. No mínimo. São 45 
pontos, junto com 32, daria 77. E 
ainda torcer, no caso do Palmeiras, 
não fazer 78. Ele tem 39, não fazer 
mais 39. Tudo é número. Fácil falar. 
“Vamos ganhar 15 partidas, le-
gal!”. São 19 (jogos). Não é assim. 
Como fazemos o cálculo agora, que 
não é mais começo do campeona-
to: jogo a jogo. Lá domingo contra 
o Internacional. É o cálculo que a 
gente tem, buscar o melhor lá.

cuca e rodrigo caetano em apresentação do Atlético
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Em dezembro passado, depois de conquistar tudo que disputou no futebol brasi-
leiro em 2021, Cuca optou pela saída do Atlético para cuidar de assuntos particulares, 
como um projeto social em Curitiba. O Galo buscou o argentino Antonio Mohamed. 
El Turco ganhou o Mineiro e a Supercopa do Brasil. Mas o time não engrenou depois. 
Foi demitido. A diretoria foi atrás de Cuca.

O técnico revelou que o histórico dele no clube foi determinante para retornar e 
que não pensa em projeto em longo prazo, mas no que deve ser feito neste ano.

“Eu recebi um chamado dos diretores e não tinha como negar. Se eu falasse “não” 
em um momento que o Atlético precisa de mim, eu acho que não seria justo com 
o que eles tanto fizeram por mim, não só os diretores, mas principalmente o Clube 
Atlético Mineiro em toda a minha trajetória. Eu venho contribuir da melhor maneira. 
Não é no ano que vem, são nesses três meses e meio que faltam para acabar o ano.

não
tinha
como
negar

Fonte: GE

O atacante Chay desembarcou no dia 25 de julho em 
Belo Horizonte para assinar contrato até o fim do 
ano com o Cruzeiro. Retorna à Série B em busca do 
protagonismo. Chay tem uma história diferente da 

maioria dos jogadores profissionais.
Com 31 anos, Chayene Medeiros Oliveira Santos, o Chay, 

passou por um recesso no futebol profissional entre o começo e 
o meio da última década. Após ser revelado pelo Bonsucesso-RJ 
e tentar a carreira no futebol asiático (Malásia e Tailândia), o 
jogador buscou ganhar a vida no Futebol de 7. E vivenciou o 
episódio que fez a carreira correr certo risco.

Numa entrevista, o jogador revelou ter sido baleado na bar-
riga, no verão de 2011, quando passava férias com a família na 
Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele contou que foi atingido 
por uma bala perdida quando iria para um evento familiar. A 
bala atingiu a costela e passou de raspão no fígado.

“Na verdade, eu não teria nem férias, porque estava mudando 
de país e tinha pouco tempo até a pré-temporada. Pedi para ver 
minha família, meus amigos, ganhar um pouco de energia para 
aguentar mais 9 meses de temporada. No terceiro dia de férias, 
aconteceu isso. A recuperação até foi curta, fui baleado em novem-
bro e já estava jogando em janeiro. Só que o clube tinha limite de es-
trangeiros e precisava de jogadores com mais urgência” continuou.

A parada forçada fez Chay desanimar com a carreira de 
jogador de futebol. Investiu em um caminho que despontava 
como promissor, atuando por Flamengo, Fluminense e Botafogo.

“O Fut7 estava crescendo, de poder chegar ao que o futsal já 
é. Depois, começou a regredir, eu comecei a ver que não chegaria 
onde eu queria” contou o jogador em 2021.

Chay voltou ao futebol profissional na Série C do Carioca. 
Passou por Bela Vista-RJ, Mogi Mirim-SP, São Gonçalo-RJ, Rio 
Branco-AC, Portuguesa-RJ e América-RJ até chegar ao Botafogo 
em 2021. No clube carioca, o atacante ganhou o carinho da 
torcida e foi protagonista na campanha do título da Série B.

Na campanha do Botafogo, ele fez 31 jogos e marcou 
oito gols. Entretanto, com a formação do elenco para a Série 
A, o jogador perdeu espaço. Fez 19 jogos no ano, sendo 12 no 
Brasileiro, mas não marcou gols. A última partida foi em 10 de 
julho, contra o Ceará.

retomada do protagonismo

Chay é uma tentativa do Cruzeiro para reforçar a equipe para 
a Série B do Brasileiro. A experiência do atacante no torneio e as 
características que ele pode entregar ao time de Paulo Pezzolano 
foram decisivos para sua contratação.

O atacante chega com ritmo de jogo e, rapidamente, deverá 
ser aproveitado. Chay chega no momento em que o Cruzeiro re-
força o seu ataque. Chegaram Bruno Rodrigues e Marquinhos 
Cipriano.
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https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/
https://ge.globo.com/futebol/copa-do-brasil/
https://ge.globo.com/futebol/copa-do-brasil/
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/cruzeiro/
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/cruzeiro/

