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Divulgação

Quase 102 milhões de brasileiros
vão às compras neste Dia dos Pais
A

proximadamente 102 milhões de consumidores devem ir às compras no Dia
dos Pais, comemorado no dia 14
de agosto. Segundo levantamento
realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), a data deve movimentar R$ 24 bilhões no comércio, cerca
de 8% a mais do que o registrado
em 2021. Cada brasileiro deve
gastar, em média, R$ 236,77 com
o presente. As roupas serão os itens
mais procurados (54%), seguidos
de perfumes e cosméticos (37%),
calçados (35%) e acessórios (25%).
O estudo também revelou que 79%
dos entrevistados pretendem realizar a maioria de suas aquisições
em estabelecimentos físicos, como
shoppings e lojas de departamento.
Já 43% deles farão a compra pela
internet.
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Presente na vida de todos, seja
pelo trabalho ou vida social, o estresse recorrente pode causar o envelhecimento do sistema imunológico
e, consequentemente, desencadear
doenças. Uma pesquisa feita por
cientistas da Universidade do Sul da
Califórnia, com 5.744 adultos acima
de 50 anos, revelou que os níveis de
estresse elevados estão associados
a sistemas imunológicos mais envelhecidos, com redução de atividade
e, portanto, menos eficientes. O
nutricionista Diogo Círico aconselha
como ter uma rotina benéfica. “Tenha uma dieta saudável, durma em
quantidade e qualidade suficientes,
pratique atividade física, evite hábitos, como tabagismo, etilismo e
uso de outras drogas, beba água e
procure uma forma de gerenciar o
estresse emocional”.

Entenda as origens do racismo
estrutural e seu impacto no país

Carlos Viana altera
polarização entre
Kalil e Zema na
disputa pelo governo

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 55% dos brasileiros se consideram pretos ou pardos. No entanto,
a realidade para essa população nos mais diferentes espaços está longe
de ser adequada. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que foram registradas quase 20 mil denúncias de crimes raciais
no Brasil em 2021, uma média de mais de 50 casos por dia. Para Alexandre Braga, mestrando em Direito e presidente da União de Negras
e Negros Pela Igualdade de Minas Gerais (Unegro/MG), o racismo está
na raiz do país desde o seu descobrimento. “Em 1888, houve o fim da
escravidão, mas sem que fossem criadas políticas públicas efetivas de
inclusão da população negra para dar-lhes empregos, moradia, comida
e assistência social. Isso significa que os brancos sempre foram donos e
estão no topo das estruturas de poder”, afirma.

A visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Montes Claros movimentou o mundo político mineiro. Ele foi recebido
por uma multidão no parque de exposições da cidade. O
momento serviu também para confirmar a candidatura do
senador Carlos Viana (PL) ao governo de Minas. Um dos
organizadores do evento foi o deputado estadual Arlen
Santiago (Avante). Nos bastidores, os comentários indicam
que este gesto de Viana, de entrar na disputa ao governo
mineiro, foi para minimizar a polarização entre Alexandre
Kalil (PSD) e Romeu Zema (Novo) pelo Palácio Tiradentes.
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Alto nível de
estresse pode
envelhecer
sistema
imunológico

Mercado de cannabis pode captar
até US$ 30 bilhões dentro de 10 anos

Deputado Arlen Santiago chegou a
Montes Claros na comitiva de Bolsonaro

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann), estima-se que a indústria possa atrair até US$ 30 bilhões e gerar
300 mil empregos dentro de 10 anos, sendo US$ 15 bilhões concentrados
na área medicinal. Para Fabrízio Postiglione, CEO de uma farmacêutica
brasileira que promove o acesso a produtos e serviços sobre a planta
medicinal, a falta de educação e o preconceito sobre o tema atrapalham
o desenvolvimento do mercado no Brasil. “Mesmo existindo receio dos
políticos em se envolver com a causa, acredito que ‘contra fatos não há
argumentos’. Ela funciona como remédio para diversas patologias”.
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cias de crimes raciais no Brasil
em 2021. Em média, mais de
50 casos por dia. As vítimas
são crianças, jovens, adultos e
idosos. O país avançou pouco
para combater os ataques
contra a população negra, que

Daniel Amaro

D

ados do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública
mostram que foram registradas quase 20 mil denún-

Por que ainda existe desigualdade racial no país?
Isso está na raiz do Brasil desde o seu
descobrimento. Quando os europeus
chegaram a essa terra, já havia indígenas e uma população negra habitando
aqui. E, durante todo o período colonial
brasileiro, a escravidão se fez presente e
foi uma base de sustentação do sistema
econômico e social da época. Eles eram
escravizados e forçados a trabalhar na exploração de recursos, como açúcar e ouro.
Em 1888, houve o fim da escravidão, mas
sem que fossem criadas políticas públicas
efetivas de inclusão para dar-lhes empregos, moradia, comida e assistência social.
Desde então, começou a desigualdade
que conhecemos hoje em dia. Isso significa que os brancos sempre foram donos
e estão no topo das estruturas de poder.

Na sua avaliação, por quais
razões o Brasil ainda não
conseguiu acabar com o
racismo?
O problema está na estrutura do país.
É a discriminação contra uma pessoa por
conta de ela pertencer a um determinado

grupo racial ou étnico. O racismo precisa
ser visto sobre diversos aspectos, como
social, religioso, político, cultural e geográfico. Na prática, a população negra
sempre foi tratada com inferioridade e
como cidadãos de segunda classe.
No período da colonização brasileira,
a escravização de indígenas e negros se
deu justamente pela concepção de inferioridade atribuída pelos colonizadores
a esses grupos. Eles acreditavam ser
necessário implementar um processo
civilizatório para ensinar esses povos
a viverem a partir do modelo de vida
europeu. Essa imposição de uma cultura
sobre a outra e a inexistência de direitos para os grupos negros e indígenas
durou cerca de quatro séculos, fazendo
permanecer a visão de inferioridade
desses grupos, mesmo após a abolição
da escravidão no Brasil.

Quais leis protegem contra
o racismo?
Pesquisas recentes mostram que pouquíssimos brasileiros que praticaram este
tipo de crime foram condenados por racismo, mas sim por injúria racial. Isso porque
o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
que o crime de injúria racial (artigo 140,

podem acontecer na escola,
no trabalho, no comércio e na
vizinhança. Além desses e de
outros locais, está cada vez
mais comum que o agressor
também se aproveite do ambiente virtual para ficar no

parágrafo 3º, do Código Penal) configura
um dos tipos penais de racismo (previsto
pela Lei 7.716/1989) e é imprescritível.

Existe um discurso de “somos todos iguais”. Isso ajuda no combate ao racismo?
A campanha de “somos todos
iguais” não consegue dar conta do
tipo de racismo que vivenciamos no
Brasil. Ela não funciona, pois, não
expõe as diferenças por conta da cor de
pele. Existe uma espécie de apartheid
no Brasil. Para colocar o país na luta
antirracista, precisamos enfatizar as
discrepâncias entre brancos e negros, no
sentido de acesso à educação pública de
qualidade, saúde, moradia, saneamento
e serviços básicos. Acontece até mesmo
nos espaços culturais, como temos observado casos de racismo nos estádios de
futebol. Já no mercado de trabalho não
vemos muitos negros ocupando cargos
mais altos ou sendo donos de negócio.
A luta contra o racismo é de toda
a sociedade. Nós seremos todos iguais
quando os cidadãos privilegiados reconhecerem seus privilégios e lutarem
contra a exclusão de outros grupos sociais

anonimato. Sobre o assunto, o
Edição do Brasil conversou com
Alexandre Braga (foto), mestrando em Direito e presidente
da União de Negras e Negros
Pela Igualdade de Minas Gerais
(Unegro/MG).

e para que eles tenham acesso a direitos
que lhes foram constantemente negados.

Como seria possível mudar
esse cenário?

Você acredita que o mercado
de trabalho é desigual entre
negros e brancos?

Não basta não ser racista. É preciso um passo mais a frente, que é
o der ser antirracista. Nós só vamos
mudar quando toda a sociedade,
que inclui empresas, governos e
cidadãos, fizerem um pacto pelo seu
fim. Isso implica em aumentar as
ações do Estado nas políticas para
negros, investir mais em educação,
cultura, saúde, assistência social e
outros programas.
Quando tivermos uma elite engajada
e interessada em acabar com o racismo
poderemos avançar na solução deste
problema. Por isso, a importância de eleger políticos negros, sejam, deputados,
governadores, senadores ou vereadores.
Vamos aguardar o resultado dessas
eleições de 2022 para saber o rumo
que o país pode tomar com relação a
este tema.

Sim, um trabalhador negro recebe
menos que um branco na mesma função
e com a mesma formação técnica. Além
disso, as ocupações não são igualitárias.
Os negros estão na base das profissões
menos valorizadas, como motoristas,
faxineiros, domésticas, garis e porteiros.
Essas ocupações são menos valorizadas
não só no sentido profissional, mas na
questão do poder financeiro, da capacidade de comprar alimentos e pagar por
uma boa moradia. Sem dinheiro para
isso, os negros vão morar nas periferias,
favelas e palafitas dos grandes centros
urbanos, longe do convívio social dos
demais membros da sociedade.

“Para colocar o país na luta
antirracista, precisamos enfatizar as
discrepâncias entre brancos e negros”

EDITORIAL

Wanderley Lima (Pantera)

Uberlândia investe na cultura

Quando se fala de Uberlândia, em princípio, vem logo à mente de
que se trata de uma cidade altaneira, sede de um dos maiores centros
logísticos do país. Para além desta constatação, é sempre bom ressaltar
que o município figura na lista dos maiores produtores brasileiros, um dos
expoentes no agronegócio.
Para se tornar uma referência, a capital do Triângulo Mineiro incentiva
a cultura como uma área essencial para o convívio das pessoas. Na verdade, esse é um ponto fundamental e de interação no que diz respeito aos
acontecimentos cotidianos, além de oferecer a oportunidade de diversão,
lazer, troca de informações e de experiências.
O apoio do prefeito Odelmo Leão (PP) à Secretaria Municipal de Cultura
foi vital para conquistar uma posição de destaque na classificação de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Patrimônio
Cultural. A respeito do tema, a titular da pasta, Mônica Debs, lembra que o
município manteve 21,75 pontos na classificação geral do estado, de acordo
com informações do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais (Iepha).
De acordo com ela, a atuação da municipalidade ocorre sempre em
parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e Patrimônio.
“Inclusive, foi essa simbiose que possibilitou essa conquista campeã na
pontuação do ICMS Cultural em toda a região do Triângulo Mineiro”.
Ao longo da atual administração de Odelmo, constatam-se experiências
culturais oferecidas à população, tendo como referência o patrimônio local:
praças, igrejas, teatros, cinemas, museus, oficinas culturais e a própria
Casa de Cultura.
Mônica ainda revela as melhorias realizadas no setor, como a ampliação
da biblioteca do bairro Presidente Roosevelt, que recebeu a instalação de
uma sala destinados às oficinas; recursos para reforma da Casa de Experimentações Artísticas; aquisição de equipamentos de som e luz para o Teatro
Municipal e Cineteatro Nininho Rocha; manutenção da Oficina Cultural e
do Museu Municipal, cujos imóveis foram tombados.
A secretária municipal de Cultura ressalta que a Casa de Cultura recebeu
aproximadamente mil visitantes em exposições, recitais, apresentações
musicais e teatro, além de outras atividades. Já no Museu Municipal, após
o período da sua reforma, foram cerca de 1.300 visitas monitoradas. A
Biblioteca Municipal JK emprestou mais de 6 mil livros, de um total de 40
mil acervos. Além disso, foram atendidas em média 7.500 interessados
em usar o espaço para estudar. “Uma novidade importante: o Ônibus
Biblioteca circulou pela cidade e levou a literatura para 740 pessoas. Em
outros espaços, como na biblioteca do bairro Presidente Roosevelt, e na
Biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados Olímpio ‘Pai Nêgo’, além
de empréstimos de livros, foram realizados bazares, reuniões e oficinas de
danças e exposições”.
Os atos da municipalidade, para além de atender a quem consome
cultura, incrementa o turismo e, neste caso, promove a canalização de
recursos para a cidade, além de deixar claro que o administrador não está
preocupado, exclusivamente, com os investimentos no setor produtivo.
Ao lado desses projetos, existe uma gama de atuações para minimizar
as demandas sociais de populações mais carentes, destacando-se ainda,
atividades proativas para se manter saúde, educação e segurança com um
bom nível de atendimento ao público.
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Jornalista

Felicidade mudou de Santa Tereza…

N

asci e cresci em Santa
Tereza, um dos mais tradicionais bairros de Belo
Horizonte. Vivi por lá por
mais de 50 anos. Namorei, casei e criei meus filhos no bairro.
Conquistei amigos, talvez alguns inimigos, mas vivi intensamente a vida no
bairro. Tive infância. Cresci solto pelas
ruas do bairro estabelecido no entorno
do majestoso quartel do Quinto Batalhão da Polícia Militar, o que sempre
ofereceu uma certa segurança a todos
os moradores, muitos deles ligados à
corporação. Uma das provas disso é o
grande número de ruas com nomes de
militares. Fiz tudo que uma criança de
hoje não pode fazer.
Joguei bola na rua, bente altas, corridas, “pega ladrão”, rouba bandeira. Com
carrinho de rolimã e tábua com sebo
descia ruas íngremes como a Eurita, um
grande tobogã, as pedras do calçamento ficavam lisas e escorregadias, quase
impedindo o trânsito de veículos, poucos
naquela época. Tocava o sino da igreja,
conseguia entrar no cinema sem pagar
e à tardinha juntava umas moedas para
comer o pudim do Osvaldo, padeiro da
Padaria Seleta, que tinha um carrinho
que vendia pães pelas ruas do bairro.
Parava sempre na porta da oficina de
bicicletas do “Corininho”, onde hoje
funciona o Bolão, Rei do Espaguete, que
antes de ser “rei”, tinha um bar menor,
ao lado do cine Santa Tereza.
Falando de “Corininho”, lembramos
que mais da metade dos meninos do

bairro aprendeu a andar de bicicleta
graças às magrelas recuperadas, que
eram alugadas por minutos. Aprendi a
nadar no clube do bairro, abria aos sábados às 15h e fechava às 18h. Carreguei
muito balde de água para tomar banho.
Acho que fui um cigano no bairro. Por
vinte anos morei na Praça Duque de
Caxias, no fundo do Bar do Belô. Ponto
nobre do bairro. Ali acontecia de tudo.
O Bar do Belô era um destaque à parte.
Reunia os maiores cachaceiros de Santa
Tereza, Só profissionais, desocupados,
aposentados, apaixonados, bandidos,
policiais, médicos e mendigos. Era tudo
no mesmo ambiente.
O forte do cardápio era a pinga
comprada em tonéis e que diariamente
o Belô precisava de alguém para chupar a mangueira e encher as garrafas.
Aí o pau comia… literalmente. Ficava
animado. E a briga tinha som de fundo,
executado pelo lendário Cabo Moura,
um PM reformado, maluco beleza, que
tinha uma viola cheia de fitas coloridas.
Ninguém entendia o que cantava, mas
a viola era ouvida.
Quando casei, mudei para a Rua Tenente Durval, ao lado da casa principal
da família de minha mulher. Nessa rua,
tivemos três endereços, à medida que a
família crescia. Sempre recebendo amigos. Alguns famosos que vinham fazer
shows em Belo Horizonte e acabavam
no domingo comendo um “franguinho
ao molho pardo”. Comecei a descer para
o Baixo Santê. Morei na Rua Divinópolis. Fui o segundo morador do Edifício

Lumen. Próximo à casa do Salomão
Borges, pai de meus amigos Yé, Nico
Borges e Marilton, companheiro de
diretoria da Banda Santa, irmãos do Lô.
Morei na Rua Bom Despacho, e em dois
endereços na Rua Silvianópolis.
Tive um bar na pracinha do Cardoso.
Era o meu bar e o bar dos Pescadores,
hoje Bar do Orlando. Eu já era uma
figura conhecida na região. Sempre
procurava o Zé Inácio, criador do “Eu
num rapo nada”, que, com os Leões da
Lagoinha, eram os dois blocos de sujo
do carnaval de rua de BH. Zé Inácio era
o “cara” para instrumentos de percussão. Conhecia como poucos, tamborins
de cintura e surdos de resposta. Tinha
em seu bloco músicos conhecidos, como
Itamar da sinuca, um grande trombonista, que fazia parte da banda do Adão Pé
de Porco, que faleceu semana passada,
pai do meu amigo Nivaldo White e tocava nos bailes de carnaval do Ideal e
do Oásis Clube.
As lembranças do bairro dão para
escrever um livro, como outros já o fizeram. Pena foi voltar lá e ver como está…
Um bairro comercial, que aproveitou a
fama de boêmio para ser ponto obrigatório de barzinhos e vida noturna. Durante o dia, mendigos e viciados, alguns
deles conhecidos circulam pelo bairro,
cumprimentam e pedem um “troco pra
comprar uma pedra”. Não me senti em
casa como antes. Mas é bom lembrar
dos tempos que a felicidade, não só
morava, como transbordava em Santa
Tereza. Quem sabe ela volta… tomara!
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P O L Í T I C A
Sucessão mineira não será a mesma
depois da união de Bolsonaro e Viana
EDIÇÃO DO BRASIL

Carlos Viana tem o apoio explícito do presidente da República

A

Para além disso, constata-se
ainda outro projeto político: a candidatura ao governo mineiro do
tucano Marcus Pestana. O PSDB
estava tentando “namorar” com
o Palácio Tiradentes, mas preferiu
deixar este flerte de lado e emplacar nome próprio para a eleição.
A verdade é que já se fala em
uma mudança de panorama, o
que pode significar um impacto
capaz de modificar o duelo, até
então, polarizado entre o governador Romeu Zema (Novo) e o
ex-prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD).
Como se sabe, o nome de Kalil
estava crescendo, uma vez que
teve sua campanha atrelada ao
ex-presidente Lula (PT), especialmente em regiões mais distantes
do estado. Circulam informações
de que o ex-prefeito de BH, já tem
uma significativa popularidade
em todo o Vale do Jequitinhonha,
além da região metropolitana.
No projeto de Zema, e do ponto
de vista eleitoral, a definição pelo

Eujácio Silva

presença do presidente Jair Bolsonaro (PL)
a Minas, mais precisamente em Montes
Claros, foi o tema que ocupou
a agenda da imprensa mineira
durante toda a semana. Paralelamente, quem se beneficiou do
ato foi o senador Carlos Viana
(PL) ao ter confirmada a sua candidatura ao governo estadual,
desta vez, com apoio explícito do
presidente da República, o que,
certamente, deverá mexer as
peças do tabuleiro da sucessão
estadual.
Relativamente a esse projeto,
até o último instante estava sendo
negociado a inserção do atual deputado Bilac Pinto (União Brasil)
como vice de Viana e existia também a especulação a respeito da
postulação do deputado Cleitinho
Azevedo (PSC), buscando uma
vaga ao Senado.

nome do ex-vereador de BH Matheus Simões como vice, na prática,
não acarretaria em votos. Para além
dessa realidade, o Partido Novo foi
determinante, visando manter no
segundo colégio eleitoral brasileiro
uma chapa denominada de “sangue puro”. Contudo, pode ser que
este bate e rebate de agora, acabe
se configurando em um segundo
turno este ano. E, isso, como se
prenuncia, é uma nova eleição.

Bolsonaro em Montes Claros
Os últimos dias da semana
foram de alvoroço quanto à presença do presidente Bolsonaro a
Montes Claros, no Norte de Minas.
Aliás, no dia 4 de agosto, o deputado estadual, Arlen Santiago
(Avante), já se deslocava de Belo
Horizonte para Brasília, com o
objetivo de fazer parte da comitiva do candidato presidencial. No
mesmo dia, segundo informações
de bastidores, já havia mais de 10
mil inscrições de interessados em
participarem de motociata preparada para receber os convidados.

No parque de exposição da
cidade, a expectativa era de cerca de 30 mil pessoas, inclusive
entre elas havia prefeitos, vereadores e outras lideranças em geral. Um destaque, nesse ínterim,
são os dirigentes da Associação
dos Municípios da Área Mineira
da Sudene (AMAMS), sob o
comando do prefeito de Padre
Carvalho, José Nilson Bispo de Sá
(Republicanos) e, também, do
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da
Sudene (CIMAMS) e prefeito de
Patis, Valmir Morais de Sá (PTB).
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Ana Paula: “Combater a pobreza menstrual
e garantir o acesso a absorventes é
assegurar o direito da educação”

a pobreza menstrual existe e afeta
milhares de pessoas. O acesso a
absorventes, um produto básico de
higiene, muitas vezes não é possível
e ele é substituído por algodão,
miolo de pão, pedaços de jornal,
panos ou qualquer outro material
que consiga absorver o fluxo.
As consequências desse improviso são grandes. Na esfera pessoal,

Presidência da ALMG
Embora ainda faltem 60 dias para as eleições parlamentares, já tem muitos deputados estaduais de olho na sucessão do
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
Agostinho Patrus (PSD). Esse tem sido o tema mais debatido
nos bastidores da Casa, mesmo que de maneira extraoficial.

Eduardo Costa e a PBH
Quando o nome do comunicador Eduardo Costa (Cidadania) foi indicado para disputar a eleição na qualidade de vice
do governador Romeu Zema (Novo), já se sabia das dificuldades políticas para que esse projeto fosse levado adiante.
No entanto, fica no ar a possibilidade de o jornalista ter se
interessado pelo assunto relacionado à política e, com isso, já
iniciar um movimento visando disputar a sucessão do prefeito
de BH, Fuad Noman (PSD). A conferir...

Estrela da noite

Prefeito sem prestígio
Durante a convenção do PSB, semana passada, no auditório
da ALMG, comentou-se sobre a ausência do prefeito de Sabará,
o veterano político Wander Borges. Um cidadão mais exaltado
chegou a sugerir: “O nome dele deveria ser retirado da lista
de filiados, já que ele nunca comparece a nada do partido”.

Empresário na política
Em Brasília, jornalistas da crônica política fazem uma
aposta para saber quando o empresário mineiro Rubens
Menin se dedicará de vez a algum projeto político. Ele próprio,
quando indagado sobre o assunto, prefere o silêncio. Coisa
de político mineiro.

Deputado Arlen Santiago fez parte da comitiva presidencial

Candidata Ana Paula Junqueira
defende mais acesso à saúde básica
O acesso à saúde e aos itens
básicos que a garantem parecer
algo simples e elementar. Mas, a
realidade é bem diferente do que
deveria ser. E enquanto mulher e
candidata a deputada federal por
Minas Gerais, Ana Paula Junqueira
Leão trabalhou e trabalha muito
para garantir a saúde do povo
mineiro.
Ela esteve ao lado de Odelmo
Leão (PP) durante os seus cinco
mandatos como deputado federal
e em quatro ocasiões como prefeito de Uberlândia, segunda maior
cidade do estado, como Secretária
de Governo e Comunicação. Foi
ela a responsável por coordenar as
ações do poder executivo, por conduzir o programa de governo, por
administrar o relacionamento com
o poder legislativo e por planejar a
publicidade e a divulgação de todas
as ações realizadas pela prefeitura.
Em toda sua trajetória, o direito
das mulheres sempre se fez presente. Muita gente pode não saber, mas
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além da dignidade, essas jovens e
mulheres colocam em risco sua própria saúde, já que o risco de infecções aumenta significativamente. E
no aspecto profissional, educacional
e social também há grandes perdas.
A evasão escolar pode ter relação
com a pobreza menstrual e segundo um levantamento do Fundo
das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) e do Fundo de População
das Nações Unidas (Unfpa), quase
90% das meninas passarão entre 3
a 7 anos da sua vida escolar menstruando. E quando essas jovens não
têm acesso ao absorvente, a evasão
escolar cresce, o rendimento diminui
e isso pode ter efeitos em sua vida
profissional.
Uma outra pesquisa demonstrou que no Brasil, uma entre quatro
estudantes já deixou de ir à aula por
não ter absorvente o que por ano dá
em uma média de 45 dias letivos
perdidos. E para combater esse tipo
de situação, Ana Paula elaborou o
programa “Cuidado Íntimo”, que

consiste na distribuição gratuita
de absorventes para alunas em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estudam na rede
municipal de Uberlândia.
A entrega começou em 2022
e já beneficiou milhares de jovens.
Os kits com os absorventes são entregues na própria escola no início
de cada mês e a iniciativa integra o
Programa de Proteção e Promoção
da Saúde Menstrual. Afinal, não é
justo que o desempenho escolar
seja prejudicado pela menstruação.
“Combater a pobreza menstrual
e garantir o acesso a absorventes é
assegurar o direito da educação.
Além dos itens básicos de higiene,
é necessário também espalhar informação e fazer com que o assunto
deixe de ser um tabu. Menstruação
é um processo natural do corpo e
nenhuma mulher pode ser prejudicada por isso. Como candidata,
continuarei empenhada com o meu
compromisso com a saúde e com
todas as mulheres!”.

Coordenadores da campanha
Aos poucos, o ex-deputado Adalclever Lopes (PSD) vai se
afastando da coordenação de campanha de Alexandre Kalil
(PSD), cedendo lugar ao atual presidente da ALMG, Agostinho
Patrus (PSD). É que Lopes está empenhado em conseguir um
resultado proativo na eleição para deputado estadual.

Prestígio do Mercado Central
O Mercado Central é o endereço preferido pelos políticos
neste período de campanha. Semana passada, o deputado
Mauro Tramonte (Republicanos), o senador Alexandre Silveira (PSD) e a presidenciável Simone Tebet (MDB) foram
algumas das presenças que circularam por lá.

Ironias políticas
“Se o orçamento federal é público, então não pode haver
o denominado orçamento secreto do Congresso Nacional.
Isso é pura incoerência”. Frase dita pelo ex-deputado Mário
Assad Júnior.

Política nacional
Opinião de políticos experientes em Brasília: “O general
Braga Netto (PL), como parceiro de chapa de Bolsonaro (PL),
é um peso morto. Mas, a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pode ajudar muito na conquista de eleitores
evangélicos, especialmente no Nordeste”.

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual (PL)

Sul de Minas apresenta as reivindicações ao próximo governador do estado
Os desafios de Minas são do tamanho do
nosso estado. É uma atividade árdua e cotidiana atuar de forma constante e uniforme nos
853 municípios que compõem o compõem.
Cada região tem suas especificidades e peculiaridades e em vista de nossa extensa área
geográfica territorial, somos a maior malha
rodoviária do Brasil com 16% do somatório
de todas as estradas no país. Olhando principalmente para os municípios que tenho
maior atuação, posso dizer que os desafios do
governante estadual serão diversos.
Na área da saúde, precisamos avançar
muito na melhoria dos hospitais e aumento de capital humano. Na mobilidade, é
necessário darmos atenção à pavimentação, manutenção e recuperação de vias,
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Durante o lançamento do livro sobre a trajetória política
do ex-governador Hélio Garcia, semana passada, na Academia Mineira de Letras, a estrela da noite foi o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, um dos coordenadores da campanha
do ex-presidente Lula (PT). O livro, no caso, foi escrito pelo
jornalista Itamar de Oliveira e reuniu mais de 200 pessoas,
inclusive dois ex-governadores: Eduardo Azeredo (PSDB) e
Fernando Pimentel (PT).

Os últimos dias da
semana foram de
alvoroço quanto
à presença do
presidente Bolsonaro
a Montes Claros,
Norte de Minas
Clarissa Barçante
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especialmente as que ligam os distritos aos
municípios.
Precisamos também fortalecer a segurança, área para a qual Minas avançou muito, especialmente com a ampliação das delegacias
especializadas na repressão de crimes rurais
e roubo de cargas. Mas um dos principais
desafios é a geração de emprego e renda. As
burocracias, tem que ficar no passado, pois travam o desenvolvimento e são fantasmas que
Minas Gerais não pode ter novamente, pois
desviam muitos empresários que poderiam
trazer seus negócios e investimentos para o
estado e pelas “amarras” acabam por ir para
outras unidades da federação.
Minas Gerais tem que ter o olhar da gestão
eficiente, que cuida dos mineiros, fomentando

a indústria, o agronegócio, diminuindo as
burocracias especialmente na gestão ambiental, buscando, por exemplo, meios para a
preservação de água e ampliação da produção
agrícola; fortalecendo a saúde, segurança
e educação, além de possuir fortes leis de
seguridade legal que garanta a lucratividade, legalidade e propriedades das empresas
instaladas aqui. A garantia do direito de
propriedade é cláusula pétrea e é necessário
um governo sério para manter as regras, pois
não é possível conviver e produzir em meio a
insegurança. Os desafios com certeza são muitos, sendo necessário, assim, acima de tudo,
de um governo comprometido e profissional
com o trato da máquina pública para se gerir
com eficiência o estado.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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
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Hora de pedir votos
A assessoria política do presidente Bolsonaro (PL) tem
tentado mudar a agenda do candidato, especialmente para
evitar polêmicas, focando em apresentar propostas e pedir
votos. O difícil vai ser conter o filho Carlos (Republicanos), um
dos apoiadores do grupo mais radical.

Tema internacional
Estudos apontam que, diante da necessidade por demanda de gás em vários países europeus, haverá uma pressão
concentrada no sentido de começar a encontrar o caminho
para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Será?

Fragilidades brasileiras
Em um dos muitos debates em que participou, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) lembrou que, no período mais crítico
da pandemia, o Brasil se viu obrigado a importar máscaras
da China. Segundo avaliação do político, aí está a prova de
que estamos em um país completamente dependente das
forças de segurança, do comércio e da ciência internacional.

Debate na TV
E, por falar em Ciro Gomes (PDT), comenta-se, em São
Paulo, que ele está preparado para massacrar seus adversários nos debates televisivos. Resta saber, quem são esses seus
adversários, já que, até o momento, Lula (PT) e Bolsonaro (PL)
não almejam comparecer em nenhum deles.

Juventude atualizada
Estudos e pesquisas eleitorais comprovam que os eleitores
jovens pensam mais coletivamente ao invés do individualismo
no passado recente. Que bom, não é mesmo, gente?!

Em defesa da liberdade
Ao analisar a quantidade de pessoas que assinaram o
documento defendendo um manifesto neste próximo dia
11 de agosto, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ayres Britto disse: “É legítimo que representantes da
sociedade civil se unam num movimento cívico em defesa e
a favor do pacto para garantir a continuidade e preservação
das instituições”.

Defendendo a cultura
Quando ainda era candidato à presidência, o deputado
federal André Janones (Avante) defendia uma maior democratização, mediante investimento público da cultura no país.
O seu discurso agradou as pessoas envolvidas neste meandro.
Agora, resta saber para onde vai ser encaminhada essa sua
ideia. Os petistas irão aceitar essa tese do parlamentar?
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Mercado de cannabis medicinal pode
mobilizar diversos setores da economia
Igor Dias

C

om a flexibilização do uso e
liberação do plantio de cannabis em diversos países, a
indústria não para de crescer.
Em uma publicação no portal
Businesswire, os analistas
projetam que o mercado global chegará a
US$ 42,7 bilhões em 2024.
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann), estima-se que a indústria possa atrair até US$ 30 bilhões e gerar
300 mil empregos dentro de 10 anos, sendo
que US$ 15 bilhões estariam concentrados na
área medicinal.
A consultoria Kaya Mind, que produz dados
sobre o mercado canábico brasileiro, estima que
o setor de medicamentos gerou R$ 130 milhões
em 2021, e que o perfil do público interessado no
ramo possui um equilíbrio entre os gêneros. São
50% de homens e 49% de mulheres dispostos a
entender como funciona e quais as oportunidades que o setor oferece. Enquanto isso, apenas
1% preferiu não se posicionar. Esse levantamento foi realizado com 1.022 entrevistados durante
a Medical Cannabis Fair 2022, realizada no início
de maio, junto com a Medical Fair Brasil.
Fabrízio Postiglione, CEO de uma farmacêutica brasileira que promove o acesso a produtos,
serviços e educação sobre a cannabis medicinal,
diz que o mercado está ganhando notoriedade
e dissipando conhecimento. “Em 2019, quando
cheguei ao Brasil, tínhamos pouco mais de
200 prescritores e, hoje, os últimos dados da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostram que mais de 5.500 médicos já a
prescrevem. Tenho orgulho de poder presenciar
esse crescimento. Ainda temos uma demanda
reprimida, mas é um ponto que está ajudando
no crescimento. Atualmente, temos mais pacientes e familiares pedindo pelo treinamento
do que os médicos, o que acaba criando a
necessidade de especialização por parte deles”.
Ele explica que a indústria é gigante e pode
ser usada em praticamente todos os setores da
economia, como setor farmacêutico, cosmético, agrícola, alimentício, têxtil, entre outros e

Indústria pode atrair até US$ 30 bilhões e gerar 300 mil empregos dentro de 10 anos
que é importante distinguir a cannabis medicinal, da recreativa e do cânhamo industrial.
“Mesmo existindo receio dos políticos em se
envolver com a causa, acredito que ‘contra
fatos não há argumentos’. Ela funciona como
remédio para diversas patologias, o que falta
é a informação chegar aos responsáveis pela
tomada de decisões. Vejo que a aceitação está
crescendo, porém temos muito trabalho a fazer
para informar e quebrar os paradigmas”.
Para Postiglione, a falta da regulamentação deixa o país atrasado em comparação a
outras nações, assim como a deficiência na
educação e o preconceito sobre o tema. “Mesmo com a atual evolução, as dificuldades ainda
se encontram em diversos setores que envolvem a indústria, por exemplo, para abrir conta
em banco, empresas que aceitam transportar
esses produtos, profissionais qualificados e
com experiência no setor, problemas para publicidade e marketing nas redes, entre outros”.
O CEO esclarece que entender o fluxo
da indústria e os riscos são essenciais para
investir no segmento. “Conhecer os planos da
empresa, os profissionais que estão à frente e
qual é a estratégia de negócio que eles estão

se preparando para entrar é fundamental. No
caso de uma indústria que ainda está em desenvolvimento, onde as regulações e leis estão
se consolidando, isso é mais vital. Acredito em
um crescimento orgânico, consciente, seguro e
cheio de oportunidades”.
M.L.*, mãe de uma criança portadora de
paralisia cerebral e epilepsia, conta que o
filho faz o uso do canabidiol para melhorar
as crises convulsivas. “Ele fazia tratamentos
como fisioterapia e fonoaudiologia, mas não
apresentava muitos avanços. Quando fui apresentada a essa alternativa, primeiramente,
tive preconceito, depois percebi as inúmeras
patologias que podiam ser tratadas por meio
desses medicamentos e achei que deveria dar
uma chance pelo bem dele”.
Ela conta que hoje, meses após o início
do uso, ele apresentou melhora significativa.
“Vejo ele vivendo melhor, fazendo coisas que
podem parecer pequenas, mas que meu filho
não fazia antes. Observo um mercado promissor que deve ser estudado e avaliado pela
legislação brasileira”.
*A pedido da entrevistada,
o seu nome foi preservado.

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

Vida inteligente
“Uma prova da existência de vida inteligente fora da terra
é que eles nunca aceitaram se mudar para o nosso planeta”.
Comentário do filósofo Mario Sergio Cortella.
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Educação financeira: uma urgência nacional
No mês de junho, quatro em cada dez
brasileiros adultos estavam com o nome
negativado. Esse valor corresponde a
62,73 milhões de pessoas. Esses dados,
levantados pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), acendem
o alerta sobre a necessidade urgente de
termos em nossa grade curricular o tema
Educação Financeira.
Recentemente, a pesquisa “A relação do
brasileiro com dinheiro”, feita pelo Google em
parceria com a Liga Pesquisa e a Provokers,
que analisa de forma abrangente como
ganhamos, gastamos e investimos nosso
dinheiro, mostrou que alguns fatores explicam
nossa dificuldade em se relacionar de forma
saudável e próspera com o dinheiro.
Dentre os pontos apresentados está, inicialmente, a desigualdade social, que interfere
na perspectiva de mobilidade social e faz com
que, quando se tem um dinheiro extra, se
tenha preferência por consumir no lugar de
poupar. Na prática, significa que, quando se
trata de dinheiro, tendemos a pensar mais
no curto prazo do que no planejamento de
longo prazo.
Fora isso, o estudo revelou que a sociedade brasileira é acostumada a associar
diretamente trabalho e dinheiro, ou seja,
o trabalho é a única fonte de renda, e
isso acaba por limitar ideias e projetos

que também possam gerar riqueza como
investimentos, por exemplo. Por fim, falar
e entender sobre dinheiro ainda é um tabu
entre a população, pois falta educação
financeira e há um grande medo em perder
as finanças, o que faz com que o assunto
não seja discutido entre as famílias.
Os brasileiros estão divididos em dois
grandes perfis, segundo a pesquisa. No primeiro estão os batalhadores, que acreditam
que dinheiro é uma forma de sobrevivência e
serve para pagar as contas. O segundo perfil
diz respeito àqueles que estão sempre correndo atrás do prejuízo e tentando fechar as
despesas no fim do mês. São os que raramente conseguem poupar e, quase sempre, usam
o cartão de crédito para quitar as dívidas. O
resultado? Os altos juros do crédito aumentam
a dívida e tornam a situação fora de controle.
Todos sabem o quanto a inadimplência é
prejudicial a todos. Com o consumidor, retira
seu poder de compra, já com o lojista, diminui
seu faturamento, pois ele deixa de receber
uma venda já realizada. Para se esquivar da
inadimplência e também dos juros altos. O
consumidor deve analisar de forma consciente
e crítica seus gastos, avaliar cortes e saber que
o velho hábito de gastar tudo o que ganha é o
caminho mais curto para acumular dívidas. Os
lojistas precisam estudar a clientela, entender
seu comportamento de compra e criar estratégias para evitar, ao máximo, a inadimplência.

Para ter maior consciência de seus gastos,
crie o hábito de anotar suas movimentações.
Isso pode ser feito em um caderno ou aplicativos de celular e computador. Dessa forma,
é possível gerir de maneira mais eficiente os
ganhos, os gastos, os custos fixos e variáveis,
as despesas com o cartão de crédito e as parcelas das compras. Após visualizar sua realidade
financeira, será mais fácil traçar estratégias e
estabelecer metas.
Após entender melhor seus gastos e
ganhos, é preciso estabelecer um orçamento
financeiro. Esse processo envolve estabelecer
limites de gastos para cada categoria e evitar
surpresas. Mas é preciso se manter fiel às
metas e não se deixar levar pelas compras
por impulso, por exemplo.
Definir metas é essencial para não estourar o orçamento. Mas é preciso criar objetivos
atingíveis, que não fujam à sua realidade, nem
causem frustração. Estabeleça o que deseja
alcançar, de quanto vai precisar e em quanto
tempo e, claro, coloque isso dentro do seu
orçamento financeiro.
A clássica frase da educação financeira,
“Jamais gaste dinheiro antes de possuí-lo”,
resume de forma didática a necessidade de
repensarmos nosso relacionamento com o
dinheiro, agir com mais responsabilidade
quando o tivermos em mão e, principalmente,
entender que a inadimplência é um caminho
perigoso e, em muitos casos, sem volta.
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Sarah
Psicanalista
(38) 99130-3211
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Empresários esperam movimentar
R$ 24 bilhões com o Dia dos Pais
Daniel Amaro

A

s vitrines das lojas
já estão decoradas
para o Dia dos Pais
e com promoções
para atrair os consumidores. Este ano, os empresários
estão com boas expectativas,
tendo em vista o abrandamento
da COVID-19 e a flexibilização
total das medidas de isolamento.
Segundo levantamento realizado
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), a data deve movimentar R$ 24 bilhões no comércio,
cerca de 8% a mais do que foi registrado em 2021. Cada brasileiro
deve gastar, em média, R$ 236,77
com o presente.
Ao todo, 101,8 milhões de
consumidores devem ir às compras até o dia 14 de agosto. Entre
os entrevistados, 65% pretendem
presentear o próprio pai, 21% o
esposo, 13% o pai de seus filhos
e 10% o sogro. As roupas correspondem à maior parte das
intenções de compra para a data
(54%), seguidas de perfumes e
cosméticos (37%), calçados (35%)
e acessórios (25%), como meias,
cintos, óculos, carteiras e relógios.
Itens mais procurados
Roupas
Perfumes e cosméticos
Calçados
Acessórios

54%
37%
35%
25%

Fonte: CNDL/SPC Brasil

Roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data

Ainda segundo a pesquisa,
79% dos entrevistados pretendem realizar a maioria de suas
compras nos canais off-line,
principalmente em shoppings
centers (35%), nos shoppings
populares (17%) e em lojas de
departamento (14%). Por outro
lado, 43% dos consumidores
entrevistados vão adquirir os
presentes na internet, sendo
que 70% destes comprarão em
sites, 64% em aplicativos e 21%
no Instagram.
De acordo com o presidente
da CNDL, José César da Costa, as
compras pela internet são uma
tendência em crescimento e se
mostram cada vez mais fortes.
“Por isso, é importante que o
comércio se prepare. Mesmo
os micro e pequenos negócios,
que não possuem uma página
na internet, por exemplo, podem utilizar as redes sociais e
aplicativos como WhatsApp para
atender e atrair os consumidores”, destaca.
Outro dado que chama atenção é que 75% dos entrevistados
disseram que os produtos estão
mais caros este ano, 17% acreditam que estão na mesma faixa
de preço, enquanto 8% afirmam
que estão mais baratos. A maioria dos consumidores (78%) pretende pagar o presente à vista,
principalmente no Pix (29%),
dinheiro (25%), no cartão de
débito (24%). Uma fatia de 37%
prefere pagar a prazo, principalmente com parcelas no cartão
de crédito (33%).

Para atender a demanda alta,
alguns lojistas repuseram o estoque
ainda em maio, como é o caso de
Luciana Souza, proprietária de uma
perfumaria. “São produtos com
uma validade extensa e aproveitei
para garantir uma boa quantidade
de mercadoria para o Dia dos Pais.
Com as atividades podendo funcionar sem nenhum tipo de restrição,
espero que as vendas cresçam 30%.
Toda nossa loja está em promoção
e temos investido em uma vitrine
chamativa e divulgação também
nas redes sociais”, explica.
A estudante de engenharia
civil, Andressa Miranda, conta
que todos os anos compra alguma
lembrança para o pai. “É uma data
que tem bastante simbolismo não
só para mim, mas também para
toda família. Nos reunimos para
comemorar, almoçamos e passamos o dia todo juntos. Procuro
diversificar na escolha do presente
e adquirir algo que ele vai gostar e
usar no dia a dia. Este ano, estou
em dúvida se dou uma roupa ou
um kit de barbear. Mas notei que
tudo subiu de preço”, diz.
O técnico de informática Marcelo Campos pretende gastar cerca
de R$ 150 com o presente. “Estou
morando em outra cidade, mas já
me programei de visitá-lo no Dia
dos Pais. Vou fazer uma surpresa
nessa data especial e matar a
saudade. Já olhei em alguns sites
opções de lembrança e penso em
adquirir uma carteira nova ou um
calçado. Vou comprar on-line, visto
que os preços estão melhores e
com frete grátis”.

“O InvestBH é uma entidade do terceiro setor que, de
forma autônoma, irá potencializar Belo Horizonte como
um vetor de desenvolvimento
para Minas Gerais. O objetivo
é aprimorar a relação entre
setores público e privado em
busca de geração de negócios,
oportunidades, emprego, renda e, principalmente, desenvolvimento econômico”, detalha o
presidente da CDL/BH, Marcelo
de Souza e Silva.
Dentre as atividades que serão
realizadas pelo InvestBH estão
a consultoria de negócios, mapeamento de oportunidades de
investimento, inteligência e facilitação de investimento, promoção
de território, defesa da causa e
inovação.

CDL/BH

Considerada a terceira melhor
capital do país para se investir,
segundo o ranking global anual
elaborado pela consultoria Kearney, Belo Horizonte ganha, cada
vez mais, a atenção da iniciativa
privada e do poder público para
atrair investimentos.
No fim de junho, a cidade
ganhou o InvestBH, um programa
de atração de investimentos idealizado pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) em parceria com o governo
estadual, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
do Estado de Minas Gerais (Sede),
da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), da
Invest Minas (agência de promoção de investimentos do estado)
e da TSX Invest.

Marcelo de Souza e Silva: “O InvestBH é
uma entidade do terceiro setor que, de forma
autônoma, irá potencializar Belo Horizonte”

“O programa terá sua atenção voltada para os setores
que compõem a base de nossa
economia: comércio e serviços,
turismo de negócios, saúde e
inovação. Somos a segunda
cidade do país com o maior
número de startups: 9,5% do
total nacional estão em nossa
cidade. Possuímos um forte
ecossistema de inovação e esse
cenário precisa ser impulsionado
a gerar emprego e renda”, analisa Souza e Silva. Os setores de
atacado e distribuição, indústria,
comunicação, construção e serviço especializado, tecnologia
e transporte também serão
contemplados.

Parceria com a PBH
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) manifestou seu
apoio e participação no InvestBH. De acordo com o secretário
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Adriano Faria, a
administração municipal quer
dialogar com o setor produtivo
da cidade para que possam criar
conjuntamente novas propostas
de investimentos.
“Precisamos que a prefeitura
participe de programas tão importantes como o InvestBH. Ele vai dar
embasamento para os principais
debates em torno da cidade e vai
ampliar a interlocução público-privada para fortalecer o futuro
de Belo Horizonte”, destacou. “Há
algum tempo a cidade carece de
políticas públicas voltadas para
o desenvolvimento econômico.
De forma autônoma, a CDL/
BH e o setor produtivo vêm se
movimentando para alavancar
a competitividade da capital mineira no cenário nacional. Com o
apoio da prefeitura ao trabalho da
InvestBH e do Codese-BH, teremos
resultados mais rápido”, prevê
Souza e Silva.

Mara Bianchetti

Programa de atração de investimentos promete
explorar potencial de consumo e crescimento de BH

Em junho, a cidade ganhou o InvestBH
Consulado do Reino Unido
O cônsul do Reino Unido em
Minas Gerais, Lucas Bronwn,
também conheceu a proposta do
InvestBH e mostrou-se interessado
em contribuir com o programa.
Ele também destacou o potencial
econômico a ser explorado na
capital mineira.
“Sempre apresento Belo Horizonte aos possíveis investidores
britânicos. A cidade possui qualidade de vida, força de trabalho
capacitada e abriga algumas das
melhores instituições de ensino
do país. Ainda há muito o que ser
potencializado aqui e ações como
o InvestBH nos mostram que é
possível fazer negócios no Brasil
além dos tradicionais mercados”,
analisou.

Por que investir em BH?
Um recente levantamento da
Endeavor, aceleradora de startups,
revelou que a capital mineira é a
quarta do país com maior acesso à
capital financeira e a terceira com
mais mão de obra qualificada.
Com um potencial de consumo
estimado em R$ 85 bilhões, a
cidade ocupa a quarta posição
nacional em termos de potencial
de vendas.

“Nossa cidade apresenta números positivos e muito atrativos
aos investidores. Vamos potencializar essa realidade e fazer com
que empresários de outros estados e também de outros países
queiram fixar seus negócios aqui”,
afirma o presidente da CDL/BH.

Empreendedorismo
Belo Horizonte está entre as
cinco melhores cidades para se
empreender no Brasil, de acordo
com o Índice de Cidades Empreendedoras - ICE 2022. O Índice é
resultado de parceria entre a Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap) e a Endeavor (rede formada
por empreendedoras e empreendedores à frente das empresas que
mais crescem no mundo).
Em 2021, BH já tinha sido
apontada pelo Banco Mundial, no
estudo Doing Business Subnacional Brasil como a melhor capital
do país no quesito tempo para se
abrir uma empresa e na facilidade
de registrar o Microempreendedor
Individual (MEI), possuindo o
menor número de procedimentos.
A cidade também obteve a melhor nota no Índice de Concorrência
dos Municípios (ICM) 2021 do país,
segundo estudo do governo federal.

O ICM avaliou mais de 450
quesitos e é o mais completo
retrato já feito até hoje da burocracia brasileira em nível local.
Os resultados do índice de 2021
foram divulgados no mês de março deste ano.
Esta primeira edição do índice, com a coleta de dados de
2021, foi composta por cidades
com mais de 500 mil habitantes,
totalizando 61 municípios. Foram
identificadas, pelo Ministério da
Economia, 11.648 situações que
se caracterizam como entraves
(normas, ferramentas, ações
administrativas) para o desenvolvimento do ambiente de negócios.
Belo Horizonte é o município com
o menor número de potenciais
situações.
Para Marcelo de Souza e
Silva, incentivar o empreendedorismo é um dos caminhos
para o crescimento econômico
da cidade que, atualmente, conta
com mais de 300 mil microempreendedores individuais. “Na
CDL/BH, por exemplo, temos o
programa SOU MEI, que traz uma
série de soluções e benefícios
que vão desde plano de saúde a
interlocução com o poder público,
capacitações, assistência jurídica
e institucional”.
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Comércio mineiro está otimista
para vendas do dia 14 de agosto
Celebrado no segundo domingo de agosto, dia 14, o Dia
dos Pais marca o início das datas comemorativas do segundo
semestre de 2022. Se unindo
com as liquidações de itens de
inverno, a data abre possibilidades para que os empresários do
comércio aumentem suas vendas
neste período. Para aproveitar
as oportunidades de compras da
segunda metade do ano, 69,9%
das empresas mineiras já estão
preparadas para a data e já receberam todas as encomendas.
Isso é o que aponta a pesquisa
“Expectativas de vendas no Dia
dos Pais 2022”, realizado pela
equipe de Estudos Econômicos da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomércio MG).
Segundo o levantamento,
realizado entre 14 e 21 de julho,
o Dia dos Pais gera um impacto
positivo para 48,5% dos varejistas. Entre os segmentos que
mais percebem aumento em suas
vendas está o setor de produtos
alimentícios e bebidas e fumo,
com projeção de alta em 59,1%,
e tecidos, vestuários e calçados,
com 58,4%. “O segundo semestre
é conhecido por ser mais favorável

Istock

Segundo levantamento da Fecomércio MG, quase 70% das empresas varejistas já estão com estoque preparado para o Dia dos Pais

Quanto as formas de pagamento, o parcelamento no cartão de crédito deve se sobressair
no Dia dos Pais. O estudo aponta
que 27,9% dos empresários do
comércio acreditam que essa
será a principal escolha dos
consumidores. A parcela única
no cartão de crédito (19,8%) e o
pagamento à vista (10,2%), também devem ser as formas mais
escolhidas pelos clientes. Com
relação ao ticket médio, 42,1%

dos entrevistados esperam que
o consumidor gaste entre R$ 30
e R$ 100,00.
O valor afetivo e o abrandamento da pandemia foram os
principais motivos apontados
para a expectativa das vendas ser
melhor neste Dia dos Pais se comparado com o ano passado, com
59,6% e 22,6%, respectivamente.
Entre as empresas que serão
impactadas pela data no estado,
93,7%, aproximadamente, acredi-

tam que o resultado será igual ou
superior à 2021.
O estudo “Expectativas de
vendas - Dia dos Pais 2022” foi
feito com 401 empresas de diferentes setores de Minas Gerais,
sendo pelo menos 38 em cada
região de planejamento (Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste,
Jequitinhonha-Mucuri, Zona
da Mata, Noroeste, Norte, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo
Mineiro.

Motivo para vendas melhores

59,6%

Valor afetivo da data
para as vendas devido a fatores,
como o pagamento do 13º salário
e bônus de final de ano. Por isso, é
fundamental entender o comportamento dos consumidores para
preparar ações que serão atrativas
e que desviarão de fatores negativos, como a crise econômica e
a consequente deterioração da
renda das famílias”, destaca o
economista-chefe da Fecomércio
MG, Guilherme Almeida.
Vale destacar ainda que, mesmo que alguns consumidores já

tenham se adiantado e feito suas
compras para presentear os pais,
a maioria (87,3%) irá comprar na
semana da data comemorativa.
A principal estratégia utilizada
pelos empresários para melhorar
as vendas, de acordo com o estudo
da Fecomércio MG, será a realização de promoções e liquidações
(56,9%). No entanto, existem
empresas que pretendem investir
em propagandas (54,8%) e na
diversidade do mix de produtos
(31%).

22,6%

Abrandamento da pandemia

10,3%

Outros
Aumento das vendas
Ações promocionais
Melhora na economia

5,5%
2,7%
2,1%
Fecomércio
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A NI V E RS A RI A NT E S

Livro de Hélio Garcia
Divulgação

Arquivo pessoal

F

oi um sucesso o lançamento do livro: “Hélio Garcia, a arte
mineira de fazer política”, escrito pelo jornalista Itamar
de Oliveira. Mais de 200 pessoas se reuniram, no dia 2 de
agosto, na sede da Academia Mineira de Letras.
Divulgação

Domingo, dia 7 de agosto
Cantor e compositor Caetano Veloso
Alberto Rodrigues - narrador de esportes da Itatiaia
Radialista Roberto Marques

Segunda-feira, 8
Professora Vanessa Guimarães
Odilon Marques

Terça-feira, 9
Ana Cristina Guimarães Costa
Senhora Cleonice Silva Hanas
Fabiano Cazeca e o jornalista
Itamar de Oliveira

Rogério Tavares, Itamar de Oliveira, Agostinho Patrus Filho,
Walfrido dos Mares Guia, Roberto Brant, Paulo Paiva e Arlindo Porto

“NÃO SOU, MAS VOU TRABALHAR MUITO” - Assim se manifestou o
jornalista Eduardo Costa, depois que foi impedido pelo PSDB de ser
o candidato a vice na chapa do governador Romeu Zema (Novo).
É que o partido a que está filiado, o Cidadania, participa de uma
federação a nível nacional com o PSDB. E pelo partido já ter candidato ao governo de Minas, Marcus Pestana, fez valer a federação.
No entanto, Eduardo já se manifestou: “Vou trabalhar muito para o
Zema na região metropolitana. Vou de cidade em cidade, de buteco
em buteco, pedir votos para ele”.
MAU ALUNO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi lembrado como
aquele aluno que falta o ano inteiro e, quando chega a prova final,
fica desesperado para passar. Ele fez tudo errado em matéria de
política durante todo o seu mandato. Criou crises e desqualificou
seu ministro da Justiça por causa das rachadinhas de seu filho na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando a
volta de Lula (PT). Agora, no final do mandato, tenta de tudo para
se salvar, mas só um milagre o fará ganhar a eleição.

O neto do ex-governador, Lucas
Garcia agradeceu a presença dos
convidados em nome da família

DA COCHEIRA
Um cidadão no Café Nice, na capital mineira, conversando com um
amigo desabafou: “Quem é de fora do Brasil e assiste a TV Globo tem a
ideia de que aqui está tudo ruim”.

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), embora tenha
sido vice de Alexandre Kalil (PSD), não simpatiza muito com o candidato
do PT e, por isso, vai ficar longe do palanque do seu ex-chefe.

Roberto Carvalho, “ex-tudo no PT”, que se dedicava nos últimos tempos
a fazer poesia, voltou a calçar as chuteiras e entrou em campo novamente.
Ele vai ser candidato a deputado estadual e já está em campanha!

Quarta-feira, 10
Wagner Carone
Coronel Neumar Soares
Letícia da Penha - Contagem

Quinta-feira, 11
Silma Braga
Nilmário Miranda
Serafim de Melo Jardim

Sexta-feira, 12
Mirza Zazá Schettino
Professor Antônio Fagundes
Ex-deputado Antônio Júlio

Sábado, 13
Como sua empresa fica São Paulo, Walfrido dos Mares Guia sempre está
na capital paulista. O resto da semana, busca a paz no seu sítio em Santo
Antônio do Leite, Ouro Preto. Ele passa a maioria do tempo em home office.

Sra. Vânia Maria Rocha - esposa de José Luiz Rocha
Jornalista Olavo Froes

A todos, os nossos parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Tião Mourão

Aniversário de Lu Pereira
reúne dezenas de amigos
Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

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

Helenice Laguardia, Antônio Júlio, Iza Menezes, Lu Pereira e Liliane Carneiro Costa

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

O jornalista Lu Pereira, coordenador de
Comunicação da Associação Mineira de Municípios (AMM), comemorou
aniversário no dia 28 de
julho, na 68 La Pizzaria,
no bairro de Lourdes em
Belo Horizonte.
Foi uma noite descontraída ao som do
DJ Lincoln Willy, prosa
e bons vinhos. Como é
querido e bem relacionado, seu aniversário
reuniu um grupo de
amigos entre jornalistas, políticos, empresá-

rios, arquitetos, produtores, gente da moda,
das artes e socialites.
Um dos assuntos na
pauta das rodas de conversas foi sobre as eleições 2022 e seus imprevisíveis resultados. Ou
seja, tudo pode acontecer até 2 de outubro.
Entre os presentes,
o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos
Rodrigues, o presidente
da AMM e prefeito de
Coronel Fabriciano, Dr.
Marcos Vinícius (PSDB),
os ex-deputados Antô-

nio Júlio e Maria Elvira,
o editor-chefe do Edição do Brasil, Eujácio
Silva, os prefeitos Lucas
Vieira (Iguatama), Iza
Menezes (Nepomuceno) e John Wercollis,
os jornalistas Lucas
Ragazzi, Larissa Carvalho, Ana Luiza Faria,
Hélverte Moreira, Helenice Laguardia, Paula
Milagres, André Rocha
e Alex Capela, e, ainda,
Beth Pimenta, Liliane
Carneiro Costa, Virgínia
Capanema, Germano
Vieira e Carol Abreu.

SAÚDE E VIDA
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Estresse envelhece sistema imunológico e
pode desencadear o surgimento de doenças

O

Igor Dias

nológicos mais envelhecidos, com
redução de atividade e, portanto,
menos eficientes.
O artigo foi publicado na revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) e
mostrou que o envelhecimento
imunológico pode levar ao câncer, patologias cardíacas e outras
condições de saúde relacionadas
à idade, além de reduzir a eficácia
das vacinas, como a de COVID-19.

O nutricionista e especialista em nutrição funcional
esportiva, Diogo Círico, diz que
o estresse associado a maus
hábitos pode gerar uma infinidade de patologias, sendo
que as principais são aquelas
chamadas de doenças crônicas
não transmitidas. “Problemas
cardiovasculares, dislipidemias,
obesidade, hipertensão, câncer,
diabetes, etc. Para termos uma

Pixabay

estresse está cada vez
mais presente na sociedade moderna, seja
no trabalho ou na vida
pessoal. Ele é entendido como
uma necessidade fisiológica de
autoproteção e reação natural a
uma situação de risco. No entanto,
o problema é quando ele passa a

ser uma situação recorrente da
rotina, atingindo altos níveis.
Um novo estudo norte-americano sugere que o estresse mental
prejudica as defesas do nosso organismo, o que pode levar a uma
maior frequência de doenças. A
pesquisa feita por cientistas da
Universidade do Sul da Califórnia,
com 5.744 adultos de mais de 50
anos, revelou que níveis elevados
estão associados a sistemas imu-

Níveis de estresse elevados são associados a sistemas imunológicos mais envelhecidos

Leonardo Salles de Almeida
Cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo do Instituto
Mineiro de Obesidade (IMO) – marketing@imoobesidade.com.br

O sonho da boa forma no próximo verão é possível
É bom perceber que existe
um momento ideal para iniciar
o tratamento, em vista do prazo
que você quer ver seus resultados,
para quem quer ver resultados no
verão a hora de iniciar é agora.
Não se consegue chegar no peso
sonhado em dezembro iniciando
seu tratamento em cima da hora.
O grande benefício do balão
é que ele passa uma sensação
de saciedade, fazendo com que
o indivíduo coma menos do que
está habituado. Isso ocorre porque
ele ocupa boa parte do estômago.
O alimento consumido após a
implantação do balão preenche a
região mais rapidamente, dando
esse efeito de saciedade de forma
mais intensa e por mais tempo.
Por isso, o balão consegue
inibir o apetite, forçando a redução
de comida. Em seis meses, a perda
média do peso corporal é de 20%.
Ou seja, uma pessoa com 120 kg
consegue, em 6 meses, reduzir
seu peso para 96 kg. No período
de um ano, a perda média é de
30% do peso corporal, aplicado
ao exemplo 84kg. Mas há ainda
outras vantagens do balão: sua
introdução não demanda cirurgia
nem corte e não é necessária
internação hospitalar. O mesmo
ocorre na retirada ocorre também
por endoscopia, após se esvaziar
o balão.

O procedimento é indicado em
diversos casos: para quem sofre
com sobrepeso e que esteja com
índice de massa corporal (IMC) acima de 27, e também para pacientes
que tiveram ganho de peso acima
de 10% do peso normal ou que
tenham dificuldades de emagrecer
pelos métodos convencionais.
Para mães em período pós-gestacional com dificuldade de perda
de peso, bem como para o controle
da hipertensão arterial e de diabetes tipo II em pacientes obesos, a
técnica também é bem-vinda. Há
ainda benefícios para pessoas que
sofrem de apneia do sono e que
têm sobrepeso na adolescência. O
balão intragástrico também auxilia
no pré-operatório de pacientes obesos em cirurgias, incluindo a bariátrica, reduzindo os riscos cirúrgicos.
Por outro lado, ela não é
recomendada para quem já passou por uma cirurgia gástrica ou
esofágica. O balão também é
contraindicado aos pacientes que
sofrem de hérnia de hiato grandes
e para dependentes químicos que
não estão em controle. Para estes
casos, temos outros procedimentos, mas que tem sua indicação
analisada caso a caso.
Se você não se enquadra em
nenhum desses casos, anime-se!
O próximo verão pode, sim, ser
do jeito que você sonha.
Divulgação

Boa parte das pessoas que
sonham em entrar no verão com
o corpo em forma se matricula na
academia quase que às vésperas
da chegada da estação mais quente do ano. Além disso, a mudança
nos hábitos alimentares costuma
ser sazonal: muita gente consegue
fechar a boca durante a semana,
mas não resiste ao churrasco no
sábado nem ao almoço de família
no domingo.
Esses são alguns dos motivos que levam nutricionistas e
educadores físicos a estender
consideravelmente o tempo que
uma pessoa costuma necessitar
para alcançar o corpo ideal. A essa
altura do ano, por exemplo, seria
mais viável focar no ‘projeto verão’
2024 ou 2025 do que acreditar
que é possível estar em forma
daqui a 5 meses.
A não ser, é claro, que você
aposte em métodos inovadores.
E um deles consegue ir além,
aliando inovação e saúde na
mesma frase. É o caso do balão
intragástrico, literalmente uma
bola de silicone, introduzida no
estômago através de uma endoscopia, em forma esvaziada.
Dentro dela há uma solução salina
e azul de metileno, cujo conteúdo
varia de 400 a 700 ml. A bola só
é inflada quando já está dentro do
estômago.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

ideia da gravidade desta situação, elas são responsáveis por
72% da mortalidade no Brasil
e mais prevalentes entre as
pessoas de baixa renda por estarem mais expostas aos fatores
de risco”.
Círico relata que os sintomas
físicos e mentais dependerão
do nível e da origem de estresse
enfrentado pelo indivíduo. “Por
exemplo, por preocupação financeira é o crônico, com a ocorrência de picos eventuais. No ocupacional, geralmente há mais picos,
pois é aquele determinado pelo
ambiente de trabalho caótico.
De uma forma geral, os indícios
mais frequentes são indisposição;
dificuldade para dormir; tensão
muscular; boca seca; taquicardia;
aumento da pressão arterial; cansaço físico muito intenso; dor no
estômago; sensação de tontura
e pesadelos”.
Para o nutricionista, existem
diversas estratégias alimentares
que podem auxiliar o sistema
nervoso a produzir uma boa resposta frente ao estresse. “Alguns
alimentos são mais benéficos,
como o chá de camomila que
produz um efeito calmante, assim
como a alface e o farelo de aveia
e de trigo, entre outras fontes
de magnésio. Além disso, ainda
temos o abacate, frutas e peixes”.
A analista de marketing Gabriela Silveira diz que na pandemia seu nível de estresse aumentou, por causa do trabalho
e preocupação com familiares
e amigos. “Eu estava com uma
agitação grande, falava e comia

rápido. Até que comecei a ter
perda de apetite e alterações
no sono, dormia cada vez pior e
cheguei numa fase que eu não
conseguia mais fazer minhas atividades do dia a dia adequadamente. Foi assim que desenvolvi
um quadro de ansiedade”.
Ela conta que resolveu melhorar sua qualidade de vida,
pois estava com medo de que
doenças cardíacas pudessem
ser desenvolvidas. “Procurei um
cardiologista porque sentia os
batimentos acelerados e fiquei
com medo de estar com pressão
alta e, consequentemente, ter
um infarto ou Acidente Vascular
Cerebral (AVC), mas felizmente
o quadro não estava tão sério a
esse ponto. Depois disso, comecei a me alimentar melhor, fazer
atividades físicas diariamente e
procurar algo para me distrair
da rotina. Também passei a
organizar minha semana, entrei
na terapia e, hoje, procuro me
divertir e relaxar mais”.
Círico conclui dizendo que
atividades físicas podem favorecer a resposta orgânica frente
ao estresse crônico por meio de
diferentes ações e o sono é um
elemento fundamental para a
recuperação física e psicológica.
Para ter uma rotina mais benéfica, ele aconselha: “Tenha uma
dieta saudável, durma em quantidade e qualidade suficientes,
pratique atividade física, evite
hábitos, como tabagismo, etilismo e uso de outras drogas, beba
água e procure uma forma de
gerenciar o estresse emocional”.
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Festival Novos Encontros marca retorno
de shows no Parque Municipal em BH

M

ingresso para acesso ao parque
no Sympla. Para as atrações da
noite, os ingressos terão preços
populares e estão disponíveis no
site www.novosencontros.com.br.
O festival tem como objetivo
proporcionar à população atrações culturais de qualidade de
uma maneira plural e democrática, a partir da ocupação de um
dos principais espaços públicos
da cidade. Com localização estratégica e amplo espaço, o Parque
Municipal se torna o local ideal
para o encontro de variados estilos
musicais.

O diretor e realizador do
festival, Tomás Gonzaga, acrescenta ainda que, para isso, foi
pensada uma programação
múltipla, que engloba diversos
perfis de público, de forma que
atenda tanto as famílias quanto grupos de amigos. “A música
tem esse caráter agregador,
que consegue promover muitos encontros sejam eles entre
artistas no palco, entre a população e os espaços públicos
da cidade ou entre diferentes
pessoas que se encontram na
platéia”, ressalta.

Atrações
No sábado, dia 13 de agosto, o Festival conta com dois
momentos. Na parte da manhã
a programação é gratuita, a
partir das 10h, com DJ Aída Lage
e Palavra Cantada, que sobe ao
palco, depois de dois anos sem
apresentações presenciais. O
show traz a magia dos encontros
de volta, com 25 dos maiores
sucessos do grupo. Às 11h30 é
a vez de Babadan Banda de Rua
se apresentar, mostrando toda
a sonoridade afro-mineira, em
Divulgação

arcando o retorno dos
eventos no Parque
Municipal, o Festival Novos Encontros
acontece nos dias 13 e 14 de
agosto e reúne atrações para todas as idades. O público encontra
na programação grandes nomes,
como Mariana Aydar, Mestrinho,
Martinho da Vila, que receberá
o rapper Djonga para uma participação em seu show, e clássicos
infantis como Coração Palpita,
Palavra Cantada e o Grupo Maria
Cutia. Os shows diurnos são gratuitos, mas é necessário retirar

uma mistura de três importantes
tradições de Minas: O Congado,
o Candomblé e o som das Bandas de Minas.
Às 17h30 os portões se abrem
novamente e o público é recebido
por DJ Black Josie. Às 18h, Orquesta Atípica de Lhamas que tem na
sua música uma fusão de sonoridades e referências, do charango
aos teclados, das alfaias à guitarra, surge a cumbia carnavalesca
das Alterosas, que, dessa vez, conta com participação do guitarrista
e cantor paraense Felipe Cordeiro,
destaque na cena contemporânea
brasileira, pioneiro na fusão de
estilos populares paraenses com
a vanguarda pop. Na sequência,
às 19h30, Mariana Aydar, um
dos grandes nomes da MPB, com
participação de Mestrinho, um dos
discípulos de Dominguinhos, com
seu acordeom para mostrar toda
a potência da sanfona brasileira.
A noite se encerra às 21h, com
um dos shows mais aguardados,
do mestre Martinho da Vila que
traz a Belo Horizonte um show
repleto de clássicos do samba e
que vai contar ainda com uma

participação de Djonga. Juntos,
os artistas compuseram a canção
Era de Aquarius. A composição
foi iniciada por Martinho da Vila,
que durante a pandemia convidou
Djonga para terminar a canção,
a fim de lançar um verdadeiro
“canto de esperança”, como ele
comentou. Será a primeira vez
que se encontram no palco para
celebrá-la. Sem dúvida a participação do Djonga nessa música será
um dos momentos de destaque do
Novos Encontros.
Já no domingo, às 10h, a
diversão fica por conta do grupo
Maria Cutia que traz o show cênico
“Aquarela”, que aborda temas
pouco explorados ao se pensar
no universo da criança, além de
brincar com as memórias dos
3 atores do grupo e como estes
olhares coloriram suas infâncias.
Às 12h, todo o encanto de Coração
Palpita sobe aos palcos. A dupla
Guto Passarinho e Marina Flor é
referência no cenário infantil de
Minas Gerais e apresenta um show
divertido e brincante para a garotada. Para encerrar, há cortejo do
Sagrada Profana, às 13h.

Retirada de ingressos gratuito para atrações diurnas: sympla
Compra de ingressos para as atrações noturnas:
www.novosencontros.com.br
Informações: https://www.instagram.com/novos.encontros/

Rapper Djonga, Martinho da Vila e Mariana Aydar

Líder em aprovação na OAB em Minas
Gerais (entre as instituições privadas com
mais de 100 alunos inscritos) e figurando
entre as 10 melhores instituições de ensino
jurídico do Brasil, a Faculdade de Direito
Milton Campos (FDMC) iniciará as aulas do
segundo semestre com uma programação
recheada de aulas magnas com grandes
nomes do meio jurídico.
O procurador de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais, Nelson Rosenvald,
abrirá o cronograma de eventos que fazem
parte das comemorações dos 50 anos da
Faculdade de Direito Milton Campos e do
aniversário de 6 anos da Escola Brasileira
de Direito (Ebradi), com uma aula magna
dia 9 de agosto, às 8h, sobre os desafios
da responsabilidade civil diante das tecnologias digitais emergentes. No dia 11 de
agosto, às 08 horas, o auditório do Law
Village receberá o secretário de Estado
de Justiça e Segurança Pública de Minas
Gerais e um dos maiores penalistas do
Brasil, Rogério Greco para debater a crise
no direito penal.
O mês de comemoração contará ainda
com a participação do Ministro do Tribunal
de Contas da União, Antônio Anastasia e o
presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, Flávio Unes promoverão no dia 22 de agosto a aula magna
“Segurança jurídica: as inovações da LINDB
e da Lei de Improbidade Administrativa”,
a partir das 8 horas. Nos dias 23 e 24 de

Marcos Vieira

Faculdade Milton Campos comemora 50 anos

Presidente João Batista
Pacheco Antunes de Carvalho
agosto, a programação do cinquentenário
da Milton Campos receberá o VIII Congresso
de Direito Processual do Projeto Mulheres
do IBDP, em homenagem à professora Lucia
Massara, fundadora e ex-diretora da FDMC,
que contará com a participação do Patrono
da Ebradi, Humberto Theodoro Júnior e
dos professores da Milton Campos, Tereza
Mafra, Patrícia Henriques, Márcio Luís de
Oliveira, Marcelo Franco e Thaís Viana.

Encerrando a programação o professor de Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho e fundador da CERS Cursos
Online, Renato Saraiva vai falar sobre
a importância da gestão de carreira
para os estudantes que se formarão
em breve.
Para o presidente da Milton Campos,
João Batista Pacheco Antunes de Carvalho,
receber profissionais de tão alto gabarito
é promover um ensino de Direito único no
Brasil: “A Faculdade Milton Campos sempre
foi pautada no compromisso com o ensino
de qualidade, atualizado e atendendo
às exigências mais modernas do mundo
jurídico”, conta. Em seus 20 anos de funcionamento, o Mestrado da Faculdade de
Direito da Milton Campos titulou mais de
400 mestres, tendo cerca de 180 egressos
atuando como docentes.
Os eventos serão abertos ao público
mediante inscrição e a troca de 1kg de
alimento não perecível. A direção da Milton
Campos irá dobrar o número de alimentos
arrecadados, que serão distribuídos em
parceria com o Projeto Empresa Amiga do
Novo Céu. O Novo Céu é uma organização
social sem fins lucrativos, que desde 1991
tem a missão de cuidar e valorizar a vida
de pessoas com paralisia cerebral, em
parceria com empresas dos mais diversos
segmentos.
As inscrições, com vagas limitadas,
podem ser feitas no site www.mcampos.br.

Dúvidas: festival.novos.encontros@gmail.com

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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São Pedro de Uberabinha
Quem vê a modernidade de
Uberlândia, seu forte desenvolvimento industrial, edificações majestosas, larga extensão comercial, opções e variedade cultural,
não imagina que este cenário foi
desenvolvido cadenciadamente
desde sua criação. Isso porque
os planos progressistas da cidade
mineira têm origem já desde as
distribuições das sesmarias.

Via Drones/Divulgação

Em comemoração ao aniversário de 134 anos de Uberlândia,
que será celebrado no dia 31 de
agosto, a Prefeitura de Uberlândia, por meio das secretarias
municipais de Governo e Comunicação e Cultura e Turismo,
preparou uma série especial de
textos com curiosidades históricas
da cidade a serem disponibilizados
semanalmente ao longo do mês.
Este é o primeiro da série,
e contará um pouco da história
da criação do município, seus
pioneiros, estratégias e planos
para desenvolver o então distrito.
Além da conservação e preservação das primeiras estruturas
que transformaram uma porção
de terra inexplorada na melhor
cidade do estado.
As informações que constam
no texto foram retiradas do livro
“Uberlândia: histórias por entre
trilhas, trilhos e outros caminhos”,
disponível na Biblioteca Municipal, documentos do Arquivo Público Municipal e entrevista com a
Diretora de Memória e Patrimônio
Histórico da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.

Uberlândia atual
Com intuito de povoar o interior das terras brasileiras, um
plano de cessão de grandes extensões de áreas foi realizado
pela coroa portuguesa. Um dos
beneficiados por essa repartição
de terras virgens foi João Pereira
da Rocha, que se instalou na
fazenda São Francisco em 1818, o
primeiro entrante a fixar residência nesta região, juntamente com
seus escravos e familiares.
Já em 1835, um quarteto vindo
de Santana do Jacaré, região do
sul de Minas Gerais, resolveu se
fixar nas novas terras, eram os
irmãos Carrejo: Luiz, Francisco, Antônio e Felisberto. O pioneiro João
Pereira da Rocha vendeu parte de
suas terras para esta fraternidade
que deu origem, respectivamente,
às fazendas que perduram na
zona rural do município até hoje:
Olhos D’Água, Lage, Marimbondo
e Tenda.
Posteriormente, com a morte
de João, sua esposa Francisca
Alves Rabelo negociou a venda

Igreja do Rosário de Uberlândia, na década de 1930

de parte de suas terras para Felisberto que as doou, em 1846, para
a Igreja com o intuito de construir
uma capela no local. Mas por
que Felisberto não doou uma das
terras que já possuía para o clero?
“Orientados por Felisberto, os
moradores pediram ao Bispado
a permissão para a construção
de uma Capela Curada, a ser
dedicada à Nossa Senhora do
Carmo. Ela foi idealizada em 1846
e construída em adobe e barro,
nas proximidades de uma estrada
conhecida naqueles anos como
Estrada Salineira, atualmente
Rua José Ayube”, explica Valéria
Maria Queiroz Cavalcante Lopes,
Diretora de Memória e Patrimônio
Histórico da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo. “Esta comunidade estava se formando
no interior do Sertão da Farinha
Podre, dessa forma, faz sentido
pensar que desejaram estabelecer
o Arraial às margens de um caminho conhecido no século XIX”,
continua Valéria.

Glauco
Costa
aluno
graduação

Tem tudo
para você
construir
a sua
carreira.

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

Tudo de vantagens para você
escolher a Faculdade Senac:
2 - Parceria com
o Rede de Carreiras para
facilitar o seu contato
com empresas e acesso
a oportunidades de
trabalho;

Descontos*:

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

Além disso, de acordo com a
diretora, a criação de uma capela
com pessoas se instalando ao
redor produz o início de uma organização social que pode, com
o tempo, ser considerada uma
cidade. Por isso, Felisberto viu a
necessidade de construir uma capela estrategicamente localizada
perto da Estrada Salineira. “Esse
deve ter sido o raciocínio do Felisberto, pois aqui passava boiada.
Além disso, ele teve uma visão
comercial, já que era ferreiro, ou
seja, se instalar na margem da
estrada para ele é a mesma coisa
de hoje em dia construir uma
borracharia em uma rodovia.
Naquela época todo mundo precisava de um ferreiro para cuidar
dos animais utilizados como meio
de transporte”, explica.
A capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo que centralizava
o burgo teve em sua proximidade
a construção de um cemitério
conhecido como Campo Santo.
Ao longo da história de Uberlân-

dia, esses dois locais, que deram
origem à primeira organização
social do município, foram se
transformando consecutivamente
em edificações de grande valor
urbano e social.
Pouco tempo depois da criação da capela, em 1861, ela se
tornou matriz, em termos práticos,
a ampliação da igreja simboliza
uma evolução de classe que altera
o que o burgo pode fazer em nível
de organização social.

Memória e atualidade
A extensão de terra que compreendia o pequeno distrito ficava
entre os córregos Das Galinhas
e São Pedro e vinha do rio Uberabinha. Atualmente, o Córrego
São Pedro é a principal avenida
da cidade, Rondon Pacheco, que
passa por dez bairros do município. A via tem prédios comerciais
e residenciais e é conhecida como
o Corredor Gastronômico de Uberlândia por sua grande variedade

no ramo alimentício.
Já o Córrego das Galinhas se
tornou a Avenida Getúlio Vargas,
que embora seja menor em extensão do que a Rondon Pacheco,
também compreende dez bairros
da cidade, das regiões central,
oeste e sul. A Avenida Getúlio
Vargas é marcada por uma extensa arborização e presença de
diversos centros de saúde, além
de abrigar o tradicional Mercado
Municipal.
Já a Matriz Nossa Senhora
do Carmo foi berço das principais
atividades religiosas da cidade
por 80 anos, quando foi demolida
e deu lugar à primeira estação
rodoviária da cidade. Na década
de 1970, o espaço novamente se
transformou e se tornou a Biblioteca Pública Municipal.
Em 1898, o cemitério Campo
Santo foi desativado e deu espaço, dez anos depois, a Praça da
Liberdade, adjetivo que caracterizava o momento político de sua
construção: a Proclamação da
República, além disso, o espaço
abrigou a Câmara Municipal e
um coreto. Atualmente, a praça
se chama Clarimundo Carneiro e
o prédio da Câmara se tornou o
Museu Municipal.
Para conservar a própria história do edifício, o Museu Municipal
ainda tem um espaço com antigos
adereços da Câmara Municipal na
exposição “Câmara Municipal:
fragmentos da história”. Além
disso, uma de suas salas abriga
a exposição “Nossas Raízes”,
contendo uma maquete desta
primeira Uberlândia.

Exigências emperram negociações
da Convenção Coletiva de
Trabalho em Belo Horizonte

Tem
Graduação em
Gastronomia
Senac.

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

Arquivo Público de Uberlândia

Uberlândia completa 134 anos: passado e
presente da capital do Triângulo Mineiro

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

20% para
comerciários
e seus
dependentes;

Até 15%
para alunos e
ex-alunos;

*Consulte condições.

Matricule-se:
vestibularfaculdadesenac.com.br
0800 724 4440

4 - Aulas práticas
em ambientes
pedagógicos
especializados.

10% para
pagamento
à vista.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos condomínios de Belo
Horizonte e região metropolitana
relativa ao ano de 2021/2022
perde a validade no fim do mês
de agosto. Para substituí-la, a CCT
2022/2023 tem que ser aprovada
imediatamente. Porém, as negociações com o sindicato que representa os trabalhadores (Sindeac)
estão bastante atrasadas.
Isso porque as reivindicações
da categoria estão muito além do
que é possível para os condomínios cumprirem. A começar pelo
pedido de reajuste salarial de mais
de 30%, quando a inflação oficial
do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
no ano passado foi de 10,06%.
Segundo o presidente do Sindicato dos Condominios Comerciais Residenciais e Mistos de

Minas Gerais (Sindicon MG), advogado especializado em direito
condominial, Carlos Eduardo Alves
de Queiroz, a partir do momento
da negativa do Sindicon MG em
negar o reajuste muito superior
ao índice inflacionário, o sindicato
laboral suspendeu as discussões
e essa atitude pode ser muito
negativa não só para os condomínios, quanto para as pessoas que
trabalham neles.
A matemática é simples: os
salários dos empregados são o
principal gasto do condomínio.
Quando há aumento dessa despesa, há necessidade de elevação
da taxa condominial. Quanto mais
um cresce, mais o outro cresce e
essa conta é dividida por todos
os condôminos, incluindo os que
estão em boa situação financeira
e os que não estão. “O que eles

estão pedindo está muito além
da capacidade de pagamento dos
condomínios. O salário de todo
mundo está achatado, o desemprego ainda está muito alto, as
despesas não param - água, luz,
remédios. É muito difícil”, diz o
presidente.
Ainda de acordo com Queiroz,
o Sindicon MG sempre esteve disposto a discutir acordos salariais
justos, respeitando a necessidade de uma boa remuneração
a quem presta serviços para os
condomínios. “A gente respeita
a posição dos trabalhadores de
reivindicação, mas é difícil para
todo mundo”, lamenta.
O presidente do Sindicon MG
afirma também que caso não se
chegue em um acordo, a solução
será ir para dissídio coletivo, o que
não acontece há muitos anos.
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Governo de Minas teria deixado de
investir R$ 6,5 bilhões em educação
Estado é cobrado
O objetivo da audiência era debater informações solicitadas anteriormente à SEE por meio de requerimento da comissão, mas segundo
sua presidenta, que pediu a reunião,
o debate amplo não foi possível
pela falta de transparência e dados
incompletos nas respostas dadas pela
Secretaria de Estado de Educação.
Nesse sentido, Beatriz mostrou
trabalho de análise da consultoria técnica da Assembleia, que após se debruçar sobre documento de respostas
enviado pela pasta concluiu que em
grande parte as informações acerca
de cada meta do PEE não trouxeram
dados objetivos quanto a medidas
adotadas e resultados alcançados.
Ainda conforme a análise, a forma
adotada no relatório oficial também
não revelou o investimento do estado
em cada meta ou estratégia.
“Ou seja, faltou transparência
nas informações”, frisou a presidenta
da comissão.
Beatriz destacou terem ficado
evidentes a desarticulação do estado no apoio aos municípios para o
cumprimento do plano, o retrocesso
nos ensinos integral e inclusivo e
a fragilização das condições de trabalho dos professores. Ela ainda criticou
o fato de indicadores apresentados
pela SEE não terem recortes como de
raça e renda.

Desafios
Em resposta aos questionamentos, a assessora estratégica da SEE
disse que já foi criada uma assessoria de articulação municipal para
atuar nas metas do plano, e disse
que poderá haver a institucionalização dessa instância para maior
visibilidade.
Sobre desarticulação entre dados, Clara disse que o Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG), cuja revisão é enviada todo
ano à ALMG, já traria programas e
ações em educação de acordo com
o que estabelece o plano. “Talvez
possamos deixar isso mais explícito
no PPAG a ser enviado a esta Casa”,
se dispôs ela.
Quanto a uma possível falta
de transparência nos dados, a representante do Executivo disse que
a SEE criou recentemente um painel
de monitoramento do plano, que
segundo ela não teria se tornado
público nesse momento em função
de vedações eleitorais, o que deverá
ocorrer a partir de outubro. Esse
painel, segundo ela, tem os recortes
cobrados na audiência, por exemplo
quanto a raça e renda.
Em sua apresentação, a assessora da SEE disse que a pandemia
de COVID-19 trouxe ainda mais desafios para a educação no estado e
reconheceu que várias das bases de
dados trabalhadas pela pasta estão
defasadas, entre outros em função
dos atrasos na atualização do censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

UCLG/ Divulgação

termediárias da CGLU - Ações para
combater as mudanças climáticas”,
um documento com descrição de
ações a serem desempenhadas pelos governos locais no combate às
mudanças climáticas.
Durante os dias de evento, o
secretário adjunto também participou de reuniões multilaterais com
representantes de diversas entidades
ambientais de países da América Latina, tratando de temas de interesse
público, bem como possibilidades de
intercâmbio e prospecção de projetos
conjuntos voltados para desenvolvimento sustentável nas cidades.
A interlocução positiva que Belo
Horizonte promove, segundo Guilherme, se deve ao protagonismo do

Quanto à universalização do acesso ao ensino fundamental, a assessora
disse que esta foi uma das metas
mais impactadas em todo o país,
pois retrocedeu 10 anos em função
da pandemia.
Em Minas não foi diferente, disse
ela, ressalvando que mesmo assim
o estado tem o maior percentual no
país de alunos ente 6 e 14 anos na
escola ou tendo concluído esse ciclo.
Isso, segundo a gestora, graças ao
esforço de busca ativa, que resultou
no retorno à escola no ano passado
de mais de 45 mil estudantes nessa
faixa, que haviam deixado a escola
na pandemia.

Por outro lado, ela enfatizou que
93,5% dos alunos na faixa etária do
ensino médio em 2020 e 95,5% em
2021 foram atendidos, apesar das
consequências da pandemia.
Já na Educação de Jovens e Adultos
(EJA) está a pior situação, tendo sido poucos os avanços. Apesar disso, a gestora
frisou que 22,22% das matrículas nessa
modalidade são ofertadas já de forma
integrada à educação profissional, para
uma meta que é de 25% das matrículas.
A representante da SEE ainda
apresentou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) para mostrar a evolução da
qualidade da educação em 2021,

mas a presidenta da comissão e
educadores como Rudá Ricci, doutor
em Ciências Sociais e presidente do
Instituto Cultiva, questionaram o uso
de indicadores nesses moldes.
“A pandemia inviabilizou o uso
do Ideb porque ela desmontou os
vínculos de nossos alunos. Mesmo
aqueles trazidos de volta à escola
se dessocializaram. Por isso, vamos
com calma em relação ao uso de
indicadores que não trabalham com a
dinâmica social e classificam o aluno
em relação a um padrão externo. Assim, estamos fazendo uma discussão
desumanizada do plano estadual de
educação”, advertiu Ricci.

Ipatinga vai reformar 18 Unidades
Básicas de Saúde e construir três

PBH participa do Fórum Continental
de Cidades Intermediárias no Equador
A Prefeitura de Belo Horizonte esteve presente no Fórum Continental de
Cidades Intermediárias, realizado na
cidade de Cuenca, no Equador. O evento, organizado por uma agremiação
de entidades internacionais - dentre
elas o município de Cuenca, o ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade
e a United Cities and Local Governments (UCLG) -, reuniu governanças
no objetivo de estudar propostas,
promover ações para mitigação e
adaptação às mudanças climáticas
consequentes da ação humana nos
centros urbanos.
Representando a PBH, o Secretário Adjunto de Meio Ambiente,
Guilherme Lana Pimenta, que teve
oportunidade de compor a mesa
de autoridades locais e dividir com
os 250 representantes de cidades
da América Latina experiências,
ferramentas práticas e políticas desenvolvidas pela capital mineira com
foco central no enfrentamento às
mudanças climáticas.
Composto por eixos como financiamento climático, segurança
alimentar e economia circular, o
encontro tratou, além dos painéis
de discussões, da “Declaração do
Fórum Continental das Cidades In-

Clarissa Barçante

2019 o investimento em educação
ficou em 19,80% da receita e o Ministério Público de Contas teria apontado
que o índice de 2020 foi de 20,73%.

município e seu longo na construção
de políticas climáticas:
“A cidade de Belo Horizonte
possui um longo histórico no desenvolvimento de sua política de enfrentamento às mudanças climáticas e de
segurança alimentar. Essa experiência
repercute internacionalmente de
maneira muito positiva e os modelos
aqui já amplamente testados criam
referência para outras cidades. Do
mesmo modo, as particularidades
de cada centro urbano que busca o
aprendizado desenvolvido no nosso
município, acabam por importar em
desafios comuns, servindo como fonte
de aprendizado para aprimoramento
da agenda ambiental belo-horizontina”, destaca.

Dezoito das 21 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) de Ipatinga passarão
por amplas reformas nos próximos
meses e três outras, localizadas no
distrito de Barra Alegre e nos bairros
Esperança e Vale do Sol, serão inteiramente reconstruídas. O governo
municipal informou que o início das
obras está previsto para os próximos
dias e a execução deverá acontecer
até o final de 2023.
Os serviços incluem reparos na
infraestrutura dos prédios, adequações, recuperação das redes hidráulica
e elétrica, pinturas, climatização e
ampliação. As melhorias serão feitas
a partir de avaliações já realizadas
e de acordo com as necessidades
demandadas por cada unidade. De
acordo com a secretaria de saúde esse
mapeamento foi realizado durante
visitas técnicas feitas no decorrer de
2021, daí a definição em reformar
integralmente as Unidades.
O investimento previsto é de
aproximadamente R$ 3 milhões,
sendo os recursos provenientes de
emendas parlamentares. Algumas
das UBSs contempladas não recebiam
manutenções preventivas desde a sua
inauguração, há mais de 10 anos.
O Executivo ipatinguense lembra
que, mesmo diante das dificuldades
pós-pandemia, com muitas limitações
financeiras impostas pela retração dos
meios produtivos, a gestão municipal
continua empenhada em operacionalizar e dar celeridade a diversos
projetos voltados para a melhoria
da qualidade de vida da população.

Bruno Macedo

A

pesar de dados em contrário apresentado pelo Executivo, o Governo do Estado
não estaria cumprindo há
anos o mínimo constitucional de investimento em educação, resultando
num déficit acumulado de 2019 até
aqui de quase R$ 6,5 bilhões não
destinados à área.
Divergências em torno do financiamento e da qualidade do ensino foram evidenciadas no dia 2 de
agosto, em audiência da Comissão
de Educação, Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), realizada para monitorar o cumprimento de metas do
Plano Estadual de Educação (PEE) no
âmbito do Fiscaliza Mais.
Assessora estratégica da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Clara
Oliveira Costa disse, entre outros, que
o investimento na área superou o
mínimo de 25% da receita corrente
líquida do estado determinado pela
Constituição Federal. O percentual,
segundo ela, foi de 26,12% em 2021.
Contudo, a presidenta da comissão,
deputada Beatriz Cerqueira (PT),
afirmou que esse indicador ficou em
23,21% no ano passado e em 24,51%
este ano até agora, segundo estimativas do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).
A deputada afirmou que o governo incluiria na conta despesas como
a previdenciária, que não deveriam
compor o percentual, gerando as
divergências. Ela ainda mostrou apresentação em que o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) teria apurado que em

Investimentos significativos estão
sendo destinados à reestruturação
e qualificação de equipamentos e
serviços públicos, sobretudo na área
da saúde, tratada como máxima
prioridade pela gestão.

Atendimentos mantidos
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as obras estão
sendo planejadas de forma a gerar
o menor impacto possível na rotina

de atendimentos, no caso das UBSs
que serão demolidas, eventuais
remanejamentos internos poderão
ocorrer, mas as agendas de consultas,
acompanhamentos e serviços serão
mantidas, assegura a repartição.
O governo municipal pede a
compreensão e colaboração de todos
os usuários e servidores, adiantando
que as mudanças serão amplamente
divulgadas nos canais oficiais de comunicação da SMS até conclusão das
reformas e reconstrução das unidades.
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Minas Tênis Clube conquista medalhas
no Estadual de Ginástica Artística
Orlando Bento

Passagem pelo América
Apesar da curta passagem de
cinco meses e meio, Jailson deixou
marcas importantes na história do
América. Contratado em janeiro
para substituir Matheus Cavichioli, o
goleiro, de 41 anos, se adaptou rapidamente ao clube mineiro, mas disse

ção para chegar no nível do grupo
que disputou a VNL. Estou muito
honrada e espero ajudar o máximo possível, tanto no Mundial
quanto no processo de renovação
da Seleção”, afirma a central que
conquistou a medalha de prata
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Pré-temporada
Com as cinco atletas na Seleção Brasileira principal e a central
Rebeca na Sub-21, além da ponteira Yonkaira Peña que está servindo
a República Dominicana, a equipe Gerdau Minas começou os treinamentos para a temporada 2022/23 com apenas metade do elenco.
No dia 1 de agosto, se apresentaram no Clube a central Thaisa, as
ponteiras Pri Souza e Luiza Vicente, e as levantadoras Pri Heldes e
Jacke. A central e capitã Carol Gattaz, que se juntou ao grupo brasileiro também marcou presença no primeiro dia de pré-temporada.

Base campeã
A base minastenista também teve
bom desempenho na competição disputada no Clube. A boa performance
dos jovens das categorias sub-12 e sub14 colocou o Minas no primeiro lugar
geral do Estadual Infantil. Os atletas Arthur de Souza Barbosa, Caio Gomes Pereira, Davi Angelo Pereira, Ivan
Botelho, Matheus Fernandes e Yago
Prata competiram sob supervisão do
técnico Rodrigo Thurler.
Além do Minas Tênis Clube, a escola Bravo! Ginástica Artística e Futel/
Praia Clube, ambas de Uberlândia,
também disputaram o Estadual.
Após o torneio mineiro, os ginastas
minastenistas se preparam para
o Campeonato Brasileiro de Ginástica
Artística - Adulto e Infantil, a ser disputado entre os dias 9 e 14 de agosto,
em Salvador, na Bahia.

Jailson detona goleiro do América

Wanderley Paiva
Mourão Panda

O goleiro Jailson revelou que um
concorrente de posição no Coelho foi
quem o levou a rescindir o contrato
com o clube. Em entrevista exclusiva
para o Superesportes, sem citar
nomes, o arqueiro detonou o profissional ao chamá-lo de “mau caráter”
e “ciumento”.
“Já conheço a história desse cara,
esse mau caráter, há um bom tempo.
Não era só comigo. Tem um áudio de
um amigo meu que jogou com ele
no São José. Pessoal do América, o
Airton, o Jori e o Robinho. O cara acha
que é maior que o clube. Comigo é
diferente. E olha que eu fiquei muito.
Fiquei cinco meses, mas era para ter ficado dois. Eu tinha o propósito de ficar
até o final do ano. Infelizmente, esse
mau caráter acabou com a alegria
da torcida americana”, citou Jailson.
“Pelo amor de Deus, é só olhar
o meu biotipo e o biotipo do cara. O
cara não se cuida. Muita coisa acontece no clube aí. O cara está com 18
de percentual (de gordura), 130kg,
ninguém fala nada. Só ver as coisas,
mas têm medo de falar”, detonou.
Jailson rescindiu com o América em 5 de julho. Na oportunidade,
por meio de nota, o clube divulgou
que a iniciativa para o encerramento
do contrato partiu do atleta. O vínculo tinha previsão de término em
dezembro.

da Seleção Brasileira. “Eu fiquei
surpresa quando o Zé Roberto
me ligou, mas ao mesmo tempo
muito feliz pela oportunidade de
representar o meu país mais uma
vez. Obviamente que eu estava
treinando durante as férias, mas
vou ter que intensificar a prepara-

M.T.C

resultado final, mas acima de
tudo, pelo bom desempenho
de todo o nosso time. Foi o
meu primeiro Estadual disputado com o Minas e agradeço todo o apoio que recebo
de toda equipe técnica, eles
fazem a diferença para nós
atletas», disse.
O Minas teve 10 representantes no Estadual Adulto,
além da comissão técnica composta pelos treinadores Antônio Lameira e Ricardo Yokoyama, a fisioterapeuta Fernanda
Viegas e a psicóloga Cristiane
Santos. Caio Souza, Bernardo
Actos, Gabriel Faria, Gustavo
Miguel, Lucas Bitencourt, Mateus Camilo e Rankiel Neves disputaram a competição
masculina, já Ana Carolina
Jamil, Camila Siqueira e Mirella Lopes competiram na
categoria feminina.

6 a 13 de agosto de 2022

Seleção brasileira vai contar
com cinco atletas do Gerdau
A seleção brasileira vai contar
com cinco atletas do Gerdau Minas na preparação para a disputa
do Campeonato Mundial. Além da
ponteira Pri Daroit, da oposta Kisy,
da central Julia Kudiess e da
líbero Nyeme, que recentemente
foram vice-campeãs da Liga das
Nações (VNL), quem também está
entre as convocadas é a medalhista olímpica Carol Gattaz. Das
16 atletas presentes na lista do
técnico José Roberto Guimarães,
apenas 14 vão representar o Brasil
na competição que será disputada
na Polônia e na Holanda, entre
os dias 23 de setembro e 15 de
outubro.
Aos 41 anos, Gattaz revela o
orgulho de voltar a vestir a camisa

O Minas Tênis Clube recebeu o Campeonato Estadual
de Ginástica Artística - Infantil
e Adulto, no dia 30 de julho no
Ginásio do Clube. Na categoria
Adulta, Caio Souza e Mirella
Lopes foram os campeões do
Individual Geral Masculino e
Feminino, respectivamente.
“Eu fiquei muito feliz com a
medalha de ouro no Individual
Geral e também por poder
disputar o Estadual em casa.
Foi uma boa competição para
toda a nossa equipe e serviu
também como um bom preparatório para o Campeonato
Brasileiro, que será disputado
já no início de agosto”, comemorou a ginasta Mirella.  
Caio Souza também agradeceu o apoio da comissão técnica minastenista na disputa
de seu primeiro Estadual pelo
Clube: «Fiquei muito feliz pelo

EDIÇÃO DO BRASIL

Matheus Cavichioli e Jailson
não ter sido bem recepcionado por
esse companheiro de posição.
“Não disse nada comigo (quando
cheguei). Mau caráter. Fiquei quieto. Deixei um monte de gente falar um monte
de coisa. Aí, chegou a hora da verdade.
Ele tinha ciúmes de mim desde a época
do Palmeiras”, argumentou o atleta.
“Eu saí do América, todo mundo postou
as coisas, agradeceu. Só esse mau caráter que ficou torcendo contra. Acabei
ficando cinco meses no América e levei
o time para a Libertadores”, completou.
Pelo Coelho, Jailson atuou em 26
partidas e sofreu 29 gols (média de 1,1
por confronto). Apesar dos poucos jogos,
o goleiro conseguiu escrever seu nome
na história do América por suas participações salvadoras na Copa Libertadores.

Matheus Cavichioli
“É inevitável não tocar no assunto a respeito de declarações vindo

de fora. Minha respostá é trabalho,
é treino, não tenho por que rebater
críticas e algum tipo de acusação
com palavras. Eu tenho compromisso fechado com algo muito maior
que eu, que o presidente Salum, o
Euler, é o América. Minha resposta
fica no trabalho, no dia a dia e na
felicidade que eu tenho de ajudar
nos jogos”, declarou.
“Palavras uma hora não são
mais válidas, são esquecidas, então
a resposta a qualquer tipo de declaração que vem de fora é com treino,
trabalho e resultado. Enquanto meus
superiores gostarem do meu trabalho,
não tenho outra forma de explicar por
que fui contratado para fazer isso. Se
eu desempenhar o que as pessoas
acreditam em mim, palavras são
desnecessárias. Qualquer resposta
que tiver que dar é com atuações
que levem o América ao lugar onde
merece”, comentou.

Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Arbitragem: profissionalização já!
A arbitragem vem sendo o centro das
atenções neste Campeonato Brasileiro e
Copa do Brasil. Alguns erros considerados
“inadmissíveis” pela própria Comissão de
Arbitragem presidida por Wilson Seneme
colocam os árbitros brasileiros na berlinda.
Visando minimizar tais equívocos, a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
promoveu no fim de julho, um encontro
com os presidentes de clubes das séries A
e B, para ouvir as reclamações e sugestões
dos mandatários, além de conhecerem
melhor o novo projeto de modernização da
arbitragem brasileira proposta por Seneme
e sua equipe de trabalho.
Além disso, neste mês de agosto, 90
árbitros estarão reunidos no Rio de Janeiro
sendo submetidos a treinamentos técnicos,
teóricos e físicos, além de capacitação dos
árbitros de vídeo (VAR). A nova Comissão de
arbitragem da CBF assumiu suas funções há
03 meses e já tem um grande desafio pela
frente. Wilson Seneme pretende implementar o mesmo modelo de gestão utilizado na
Conmebol. Durante o período em que esteve
à frente da arbitragem sul-americana, os
árbitros melhoraram consideravelmente seu
nível técnico e físico, com atuações seguras
e criteriosas em sua maioria.
Certo é que não se produz resultados
em curto prazo. Seneme não conhece boa
parte dos árbitros e precisa de tempo para
que seus comandados entendam a nova
filosofia de trabalho.
Embora a presença de um árbitro de
futebol seja não apenas necessária como
imprescindível à realização de uma partida,
o seu ofício é alvo constante de duras críticas,
muitas vezes injustas. Isto é o que estamos
vendo através da mídia. Um verdadeiro
bombardeio contra os árbitros. Muitas delas
injustas e sem apontar uma solução para
este momento de instabilidade.
Em verdade, o árbitro quase sempre,
é esquecido, injustamente, durante a
alegria de uma conquista, sendo relegado ao segundo plano, ignorado na
dedicação e eficiência de seu trabalho.
Contudo, na derrota é ultrajado impiedo-

samente, não sendo poupado de injúrias
e duras críticas.
Assim como política, futebol e religião,
o desempenho dos árbitros durante as
competições é sempre um tema polêmico
e porque não dizer unânime entre os torcedores, dirigentes, jogadores e imprensa
esportiva. Já se tornou histórico reclamar
das atuações dos “apitadores”, execrá-los
em programas esportivos, bradar com veemência após as partidas, principalmente
técnicos e dirigentes nas entrevistas coletivas, quando algum lance polêmico ocorre
durante o jogo e interfere diretamente no
resultado da partida.
De fato, alguns equívocos cometidos
pelos árbitros causam enorme revolta na
comunidade esportiva. Os clubes investem
milhões na montagem de seus elencos, as
competições estão cada vez mais disputadas
e um erro pode comprometer o trabalho
realizado ao longo de uma temporada.
A figura do árbitro, como dito alhures,
sempre foi e será o centro de discussões no
futebol. É oportuno repisar que o árbitro,
embora seja peça indispensável às partidas
de futebol, desenvolve atividade que, no
Brasil, ainda se caracteriza pelo mais absoluto amadorismo. Enquanto os jogadores
se submetem, diariamente, a preparação
física, técnica e psicológica, visando aperfeiçoamento profissional constante, muitos
árbitros treinam individualmente e por conta
própria, sem a estrutura necessária para o
preparo que se espero de um verdadeiro
profissional do apito. Mesmo com todas as
dificuldades, teremos 02 trios de árbitros
na Copa do Mundo do Catar, dentre eles, a
presença de uma árbitra assistente feminina
pela primeira vez na história da arbitragem
brasileira.
Ora, não é admissível que todos no
futebol sejam profissionais exclusivamente
dedicados ao esporte e os árbitros levem a
campo pressões e preocupações de outra
natureza. O que dizer de um árbitro, que
além de soprar o apito ou levantar sua bandeirinha, se vê numa cadeira de banco, escritório, serviço público durante toda semana

ou no consultório médico, odontológico ou
dirigindo um táxi e, após, exaustiva jornada
de trabalho, viaja horas para dirigir um jogo
de grande importância e que até possa estar
decidindo um campeonato?
Árbitros precisam se dedicar exclusivamente ao seu ofício. Assistir suas partidas,
outros tantos jogos de competições distintas.
Necessitam estudar o que fazem jogadores,
suas características de jogo (quem simula
infrações com frequência, aqueles que
cometem mais faltas, os mais habilidosos
e caçados em campo, os que reclamam
com veemência, etc). Realizar encontros
semanais, analisando o trabalho de todos
e debatendo lances, unificando critérios.
Necessitam, sim, dar explicações sobre
lances polêmicos e estar mais expostos ao
debate público, justificando suas decisões,
quando necessário.
A avaliação do trabalho dos árbitros
deve ser criteriosa. É preciso analisar o conjunto da obra. Que fatores de ordem técnica,
física e psicológica levaram ao equívoco. Que
se estabeleça uma espécie de pontuação
para acertos e erros cometidos durante
todas as partidas. E, através da meritocracia,
árbitros possam receber, de forma justa,
suas promoções, e assim, terem a missão
de comandar os jogos mais importantes.
Neste contexto, arrisco dizer que a
arbitragem é a maior vítima da inércia dos
gestores esportivos que comandam o futebol em nosso país, isto porque, enquanto
os outros setores do nosso futebol já se
profissionalizaram há muito tempo, a arbitragem continua a ser tratada de maneira
amadora. O descompasso entre as áreas é
cada vez maior, ainda mais se considerarmos a adoção de avanços tecnológicos no
futebol, tais como na medicina esportiva, na
preparação física, nos estádios e em centros
de treinamento.
Entendo que a CBF, federações, clubes
de futebol e as entidades de classe dos árbitros devem se unir e se mobilizar para que
essa tão sonhada profissionalização ocorra
o quanto antes. Porém, se nada for feito já,
tudo continuará como está.
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