
Candidatura de Alexandre
Kalil permanece estagnada

A confirmação oficial, por parte do Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais (TRE-MG), de candidaturas aos diferentes cargos no 
estado vai permitir que o ritmo da campanha eleitoral seja intensi-
ficado. Neste sentido, o trabalho do postulante ao governo mineiro, 
Alexandre Kalil (PSD), teria de ser mais proativo para minimizar a 
vantagem de seu principal adversário, o governador Romeu Zema 
(Novo), segundo dados das últimas pesquisas. Ele teria de atuar pela 
união do grupo do senador Alexandre Silveira (PSD) e, também, 
junto à coordenação do presidenciável Lula (PT).
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sem dinHeiro 
PArA PAgAr As
contAs do mÊs

ma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostra que um em cada quatro brasilei-
ros não consegue pagar todas as suas contas no final 
do mês. Um dos principais motivos é a inflação que 
tem corroído a renda da população, sem falar na taxa 
de desemprego elevada, juros altos, endividamento 

e orçamento cada vez mais apertado. A situação econômica  
também levou a maior parte da população (64%) a cortar 
gastos desde o início do ano. Com a falta de dinheiro, 60% 
suspenderam o lazer, 58% deixaram de comprar roupas e sa-
patos e 57% chegaram a desistir de viajar nas férias. “Ao menos 
estamos diante de um cenário de recuperação do mercado de 
trabalho, com redução do desemprego”, afirma o presidente 
da CNI, Robson Braga de Andrade.
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Últimas pesquisas apontam preferência dos eleitores por Zema
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Criada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha completou 16 anos. Mesmo tendo como principal 
objetivo punir os agressores de mulheres, as violações dos direitos humanos e os crimes de feminicídio ainda 
são recorrentes no Brasil. Apenas na última semana, duas mulheres em Minas Gerais foram vítimas de seus 
ex-parceiros. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), no primeiro 
semestre de 2022, a central de atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações de direitos 
envolvendo a violência doméstica.

saiba como se prevenir de
doenças comuns no inverno

Durante o inverno, as pessoas tendem a se aglo-
merar em ambientes fechados para se protegerem 
do frio, com portas e janelas trancadas e pouca 
ventilação. Esses locais favorecem ainda mais a 
proliferação de vírus e bactérias. Nessa época do 
ano aparecem as doenças típicas do inverno, como 
gripe, resfriado, crises de asma, e as popularmente 
conhecidas como “ites”: rinite, sinusite e otite. De 
acordo com o otorrinolaringologista Guilherme Leite, 
por causa dessas patologias da estação mais fria do 
ano, aumenta a incidência de internações e consultas 
em torno de 25% a 30%.

Consumo de carne
bovina no brasil

chegou ao menor
nível em 26 anos

Segundo as projeções da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), divulgadas no dia 3 de 
agosto, durante o ano, a oferta de carne bovina per 
capita no país tem sido de cerca de 24,8 kg, menor 
nível desde 1996, quando a série histórica de estima-
tivas começou. O consumo em geral também caiu 
em 2022 e chegou ao patamar mais baixo desde 
2010. Hoje, a oferta é de, em média, 90,9 kg de 
carne, em 2010 era de 93,9 kg.

Lei Maria da Penha: somente no
1º semestre do ano foram registradas

31.398 denúncias de violência
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saudosos artistas comediantes em analogia a alguém nada engraçado

E D I T O R I A L

igor dias

Antes de tudo, assumo ser um dos sig-
natários (mais de 800 mil) da Carta às 
Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa 

do Estado Democrático de Direito, todos, sem 
exceção, chamados de cara de pau e sem caráter 
pelo presidente da República - que não rabiscou 
seu nome no documento por ser um inominável 
e talvez tenha lembrado dos adjetivos ao se 
admirar no espelho.

Falando nisso, boa lembrança tem quem viu 
O Valente Treme-treme, filme de 1948 estrelado 
por Bob Hope. Foi divertida ficção, cujo título em 
2022 serve como luva para o agora real (também 
se faz de rei) valente treme-treme que, antago-
nicamente, não tem nada de bonzinho - muito 
antes pelo contrário: por razões pra lá de óbvias 
(ainda que milhões não as vislumbrem), se tor-
nou algoz direto para que o Brasil deixe de ser o 
sonhado país das maravilhas.

Sempre foi especialista em esbravejar ame-
aças. Basta lembrar os tempos em que foi refor-
mado nas Forças Armadas, para iniciar carreira 
política (22 de dezembro de 1988), após apavorar 
colegas de quartel e ter sido documentalmente 
taxado de terrorista, merecedor de expulsão, por 
planejar um atentado contra o Exército, exigindo 
maior soldo. Coisas do Brasil  acabou  premiado 
com reserva remunerada evitando maiores pro-
blemas! Agora, saudoso do seu tempo de cadete 
número 531 da Turma Tiradentes da Academia 
Militar de Agulhas Negras, onde respondia 
pela alcunha de cavalão, volta a esbanjar falsa 
valentia. Se esquecendo de que já esteve atrás 
das grades (durante 15 dias a partir de 2 de se-
tembro de 1986 dossiê 394 com carimbo secreto 
do Centro de Informações do Exército), adora 
jurar: Por Deus que está no céu, eu nunca vou 
ser preso, completando que não dorme sem uma 
arma ao lado, apesar de protegido por mais de 
100 seguranças abrigados na residência oficial.

O falastrão que se insurge contra o sistema 
eleitoral, arranjando desculpa para tentar um 
golpe caso não seja reeleito, desconhece que, em 

20 de agosto de 1993, discursou para coronéis e 
generais da reserva reunidos no Clube Militar do 
Rio de Janeiro, e exigiu urnas eletrônicas para 
combater/evitar fraudes. À época, sentenciou 
que, com o sistema viciado de voto impresso os 
militares terão 30 mil votos e só serão computa-
dos três mil! Quem te viu  quem te vê! É a mesma 
baderna, mudança de opinião e contradições, 
sem cumprir promessas anticorrupção e de 
garantir que não iria se imiscuir em jogo sujo ou 
favorecimentos para manter o poder.

Em meio à incentivada saga armamentista 
que aumenta a cada dia uma bestial criminali-
dade e com roubalheira desenfreada, ainda es-
tamos imersos na assassina violência explícita da 
fome, que mata brasileiros - enquanto o governo 
se vangloria de que o país é o celeiro do mundo 
e produz alimentos demais, com resultados e ex-
portações batendo recordes. É grave que faltando 
semanas para a eleição presidencial, use a fome 
como moeda (válida só até o fim do ano) para 
obter votos. Além do asqueroso desdém com que 
a terrível tragédia é tratada de forma interesseira 
por parte dos que detém o poder -  especialmente 
no nível federal -, a farsa com fins eleitorais, além 
de iludir incautos de boa-fé, incentiva a insensibi-
lidade de milhões de inebriados apoiadores. Não 
bastasse a irracional existência ensandecida de 
terraplanistas e anticiência, agora cresce algo 
pior do que uma mortal indiferença: a assumida 
aparição de entes que ridicularizam o sofrimento 
alheio, tanto faz que seja por estupro, mortes à 
bala, por COVID ou de mendigos sem ter o que 
comer. Racistas são premiados com altos cargos 
e elevados salários em entidades públicas criadas 
justamente para combater o que a nefasta corja 
retém de mais asqueroso: preconceito e discrimi-
nação. Não faltam os contrários à diversidade, à 
convivência de indivíduos diferentes em relação 
à etnia, religião, orientação sexual, cultura e 
gênero. Há de tudo, inclusive quem insista em 
fingir que não existiram anos de chumbo da 
ditadura, aplauda o vulgar imitador brasileiro 

quando adota atitudes e propagandas fascistas 
de Mussolini ou, de forma mais inverossímil, 
sequer acredite no holocausto. 

As ridículas opiniões e posições escalafobéti-
cas de Bolsonaro motivaram justas crônicas de Jô 
Soares, notável artista das letras, música, palcos, 
cinema e televisão. Sobre a afirmação do presi-
dente de que nazismo é coisa da esquerda, em 
carta aberta de 12 de abril de 2019 aconselhou 
que ele não se deixasse influenciar por certas pa-
lavras: “Quando chegar a um prédio e o levarem 
para o elevador social entre sem receio. Isso não 
fará do senhor um trotskista fanático”. Em 22 de 
julho de 2019, atento à intenção de Bolsonaro 
em colocar o filho 03, Eduardo, como embaixa-
dor, Jô brincou de escrever como se em francês 
(idioma mais diplomático para o troglodita que 
fala várias línguas): “Afinale de contes, nous 
devons aproveité les oportunités que la vie nous 
oferece. Par exemple: Votre Majesté savé que 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, quand a assumí 
le podê em 1930, a la Republica Dominicana, a 
nomé son filhô Ramfis, com a pene quatre ans 
de idé, coronel de salário y privilégios del Exército 
dominicano?”

Dia 23 de junho de 2020, em nova carta ao 
principal hóspede dos palácios de Brasília, Jô foi 
categórico: “Aproveito também a minha ousadia 
para esclarecer um assunto que me atormenta: 
gostaria que VoSSa Redundância me explicasse 
o que pretende dizer quando se refere à ala 
ideológica do seu governo. Dividimos, então, os 
ministérios entre os ideológicos e os que não têm 
ideologia nenhuma? Sei que este é um mistério 
digno de ser tratado com reverência, porém ouso 
dizer, sob pena de revelar um segredo de Estado, 
que a sua ideologia é a patafísica. Sim! Sauda-
ções! Ufano-me em dizer que VoSSa Redundância 
é o primeiro presidente patafísico do mundo!”

Que pena, Jô, que você se foi no dia 5 de 
agosto e nos deixou em meio a essa baderna de 
contradições e acintes que sabia parodiar com 
exímio talento.

lei maria da Penha: denúncias de violência
contra a mulher somam mais de 31 mil casos

C riada em 7 de agosto de 2006, a 
Lei Maria da Penha completou 16 
anos na última semana. Consi-
derada um divisor de águas, ela 

introduz inovações jurídicas na legislação 
em relação à violência doméstica e fami-
liar baseada no gênero.

Entretanto, apesar de sua existência, 
a agressão contra mulheres ainda é um 
problema recorrente. Apenas na última 
semana, foram duas vítimas de feminicídio 
em Minas Gerais, ambas mortas por seus 
ex-companheiros. 

Segundo o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), 
no primeiro semestre de 2022, a central de 
atendimento registrou 31.398 denúncias e 
169.676 violações de direitos envolvendo 
a violência doméstica contra as mulheres. 
Para debater sobre a lei, o edição do brasil 
conversou com o advogado criminalista 
Leonardo Doch Januário (foto).

lei maria da Penha completou 16 anos no dia 7 de agosto

o que é a lei maria da Penha?

A Lei 11.340/2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha, foi instituída com 
o objetivo de evitar e punir, de forma 
mais rígida, a violência doméstica e fa-
miliar contra mulheres. Ela estabelece 
políticas públicas para a prevenção de 
novos casos de agressão, prevê o pro-
cedimento a ser adotado na decretação 
de medidas protetivas contra o suposto 
agressor, bem como ações penais en-
volvendo crimes praticados no contexto 
familiar e doméstico. 

Quais as formas de violência 
contra a mulher?

De acordo com a Lei Maria da Pe-
nha, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial. Na prática, encontra-se 
presente, principalmente, em rela-
cionamentos abusivos, amorosos ou 
familiares, nos quais não é apenas a 
integridade física da mulher a ser atin-
gida, mas também sua autoestima e 
bem-estar emocional.

Como funciona o processo 
para solicitar a medida pro-
tetiva?

A medida tem por objetivo asse-
gurar a integridade física e psicológica 
da mulher que alega ter sido vítima de 
violência doméstica. Ela tem a opção 
de procurar diretamente a autoridade 
policial, em delegacias de Polícia Civil, 
Ministério Público ou o Judiciário, por 
meio de advogado constituído. Não há 

como precisar um prazo específico, mas 
todos os órgãos do estado tratam com 
prioridade situações de urgência envol-
vendo violência doméstica. Na prática, 
em até 48 horas, a depender do local, 
a medida já terá sido determinada pela 
autoridade competente.

Em quais casos a lei resguar-
da a vítima? 

Para ser enquadrada na Lei Maria 
da Penha, a situação deve envolver 
violência doméstica ou familiar, na qual 
já exista vínculo entre as partes. Discus-
sões entre vizinhos, por si só, não são 
compreendidas pela norma. É essencial 

que a vítima seja mulher, mesmo que 
a parte agressora também seja (muito 
comum em situações envolvendo mãe 
e filha, ou para casais de mulheres, por 
exemplo). 

é possível que alguém seja 
condenado por agressão em 
meios eletrônicos, como re-
des sociais, e-mail, entre 
outros?

A lei também abarca situações de 
violência doméstica ou familiar que 
causem danos morais à mulher, inclu-
sive relações interpessoais inseridas no 

mundo digital. O poder Judiciário tem 
conferido proteção ampla às vítimas 
de violência no campo virtual. Neste 
ponto, incluem-se redes sociais, e-mail, 
grupos de WhatsApp, Twitter, dentre 
outros.
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é hora de votar  
 Justiça Eleitoral mineira já registrou oficialmente, de 

acordo com os ditames da lei, centenas de nomes inte-
ressados na disputa ao pleito deste ano, que acontecerá 
no dia 2 de outubro, portanto, há poucas semanas.  

Segundo levantamento preliminar do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), atualmente, são 16.290.870 
eleitores, cuja concentração maior está no entorno de Belo Horizonte. 
Na denominada eleição proporcional, o trabalho de convencimento 
junto ao eleitor acontece, principalmente, em cidades menores, uma 
vez que ocorre por meio de lideranças municipais, que são catalisa-
doras de votos. 

Nas cidades com as maiores populações, incluindo os colégios 
eleitorais, como Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, 
Montes Claros e Ipatinga, as redes sociais terão uma força inominável 
e servirão de caminho, visando chegar até os eleitores mensagens, 
defesas de projetos regionais e as propostas. 

Fora tudo isso, os nomes mais conhecidos, como o dos ex-gover-
nadores Aécio Neves (PSDB) e Fernando Pimentel (PT) até agora são 
incógnitas. Eles podem ser estrelas neste pleito, mas o pódio, atual-
mente, é ocupado por Marcelo Álvaro Antônio (PL). Afinal, ele foi o 
mais votado para a Câmara Federal há 4 anos, porém, diante desta 
nova realidade, as figuras mais conhecidas podem assumir a dianteira. 

Ainda nesta lista, uma das interrogações fica por conta de André 
Janones (Avante). Ao desistir de ser candidato à Presidência da 
República, o parlamentar espera uma supervotação, ajudando a 
formar uma bancada de sua legenda. Esse é, no momento, o seu 
planejamento e a sua intenção, segundo se comenta nos bastidores 
da política mineira. 

Relativamente aos candidatos ao governo de Minas, espera-se a 
apresentação de propostas balizadoras e preceitos para uma retomada 
de crescimento econômico do estado, especialmente pelo fato de ter 
acontecido uma enorme estagnação nos últimos 2 anos, diante da 
pandemia de COVID-19. 

Para atender a exigência dos eleitores, os postulantes ao governo 
do estado devem se concentrar em apresentar propostas e projetos 
de como seria o seu governo caso fossem eleitos. É importante haver 
uma conscientização no sentido de diminuir a polarização tão viva 
como tem se verificado ao longo dos meses, sobretudo, ao que se 
refere aos presidenciáveis Lula (PT) e Bolsonaro (PL). O radicalismo 
das duas partes acaba contaminando a sociedade, abalando o bom 
senso e o convívio de pessoas de bem, inclusive colocando em lados 
opostos muitas famílias. 

A hora é de implementar um discurso capaz de permitir uma ca-
minhada sem atropelos e arrogância, pois isso irá contribuir e muito 
para uma eleição límpida, fazendo valer a liberdade e a democracia.

Número de ocorrências se referem, exclusivamente, ao 1º semestre de 2022

Os principais delitos pratica-
dos contra mulheres são lesão 
corporal, ameaça, perseguição, 
homicídio qualificado pelo fe-
minicídio, estupro, violação de 
domicílio e vias de fato.

saiba mais:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/convidado-para-interino-numero-2-do-mec-enfrenta-resistencia-de-ala-ideologica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/convidado-para-interino-numero-2-do-mec-enfrenta-resistencia-de-ala-ideologica.shtml
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Alberto Pinto coelho, o conciliador
Alberto Pinto Coelho Junior, o nosso Governador 

Alberto Pinto Coelho, é o único político com tessitura mi-
neira nascido em Rio Verde, no estado de Goiás. Seu pai, 
também político, pessedista, foi presidente da Assembleia 
Legislativa daquele estado e ele, Alberto, presidiu a Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerai e nessa linha, quem sabe 
o deputado Betinho Pinto Coelho, seu filho, não seria um 
provável próximo presidente da nossa Assembleia?

Esses tradicionais troncos políticos de Minas Gerais têm 
o vigor dessa extração profunda na mineiridade. A origem 
goiana ganha este legado especial pelas mãos de José 
Aparecido de Oliveira que foi o introdutor de tanta gente 
na política e apadrinhou de um lado Alberto, no início da 
carreira dele, antes de ter o seu herdeiro, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, um colecionador de mandatos à 
frente da prefeitura de Conceição do Mato Dentro, onde 
administra o legado de amor pela terra próprio dos Apa-
recidos de Oliveira.

José Aparecido, tido com brilhante protagonista da 
UDN da desídia, era na verdade um raro udenista conci-
liador e tratava com toda a política mineira da esquerda à 
direita com extrema desenvoltura. Alberto é um dos seus 
mais aplicados discípulos nessa virtude.

Sob essa aura iniciou sua carreira no setor público na 
Telemig, empresa padrão nas telecomunicações antes da 

privatização do setor, exercendo uma diretoria da sua área 
de formação como Administrador, detentor de uma vida 
profissional com uma experiência de trinta anos.

Dali foi eleito deputado estadual por quatro mandatos 
consecutivos.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi pre-
sidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e liderou 
bancada partidária.

Foi líder do Governador Itamar Franco que lhe exigiu um 
grande esforço de conciliação entre um executivo premido 
economicamente e um legislativo que estava pronto para 
exercer novas prerrogativas, principalmente nos gastos.

Foi eleito 1º vice-presidente da Casa, já capitalizando 
o respeito e a confiança dos seus pares.

No governo de Aécio Neves foi de novo líder do gover-
no, compondo com Danilo de Castro e Mauri Torres a troica 
de governabilidade de Aécio.

Chegara a hora de presidir o parlamento mineiro e 
Alberto, já preparado para isso, foi eleito e reeleito para 
dois períodos na presidência da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais.

No momento de formar a chapa que iria disputar a 
sucessão de Aécio, Anastasia assume a cabeça e Alberto 
foi o candidato à vice-governança, representando o partido 
que presidia e com completo apoio da classe política.

Vitoriosos na eleição, Alberto faz sua primeira incursão 
em cargo do poder executivo. Seu gabinete na Cidade 
Administrativa era dos mais frequentado por quantos se 
afeiçoavam ao modo de ser afável e receptivo do Vice-
-Governador procurando sempre conciliar a política e a 
tecnocracia.

Com a saída de Anastasia para se candidatar ao Se-
nado, Alberto assume o cargo de Governador do Estado de 
Minas Gerais, um prêmio para uma correta e bela escalada 
na sargenteação política, instituto muito a gosto da política 
mineira de raiz.

Destoando da mosca azul desses tempos de reeleição 
não pleiteou a sua. Foi até o final do seu mandato e o 
honrou plenamente.

Tornou-se o político mais respeitado na classe política e 
pela sociedade de Minas Gerais como analista e conselheiro, 
e depois da perda de Tancredo, pela sua capacidade de 
diálogo, equilíbrio e liderança que sempre fizeram parte de 
sua trajetória política pela via da conciliação e dignificando 
suas raízes e seu amor a Minas Gerais. 

É um exemplo para todos nós que aqui vivemos e 
somos seus contemporâneos e é um paradigma também 
para o nosso país, conciliando os melhores e mais autênti-
cos interesses e desejos das gerações que vem por aí com 
novas ideias na cabeça.

eujácio silva

da redação

Falta entrosamento entre Kalil,
Alexandre silveira e grupo de lula

ientistas políticos ouvidos por nossa equipe 
avaliam que o candidato ao governo de 
Minas, Alexandre Kalil (PSD), já deveria 
ter conquistado uma melhor pontuação 
em pesquisas eleitorais sobre o pleito 
deste ano.

Amigos e pessoas próximas ao ex-prefeito de BH 
acreditam que, a partir de agora, tudo pode mudar com 
o início da campanha nas ruas, inclusive porque, ao longo 
das últimas 4 semanas, Kalil intensificou os contatos com 
as lideranças do interior do estado.

Conflito nas agendas
A imprensa concedeu muito espaço na mídia no epi-

sódio em que o governador Romeu Zema (Novo) tentou, 
mas não obteve sucesso, ter como companheiro de chapa o 
comunicador Eduardo Costa devido a injunções partidárias. 
Contudo, esse parece ser um assunto já superado e Zema 
continua com Mateus Simões (Novo) como vice, além de 
liderar as pesquisas em quase todas as regiões do estado.  

A partir desta semana, os comícios e outros atos 
de campanha já estarão liberados, embora o horário 
eleitoral gratuito no rádio e TV só tenha início a partir do 
fim de agosto. 

Se o grupo do candidato Zema parece estar coeso, 
o de Kalil tem encontrado dificuldades de levar o projeto 
político para o povão. E, como ele mesmo tem dito, sua 
campanha será completamente atrelada ao trabalho do 
ex-presidente Lula (PT) em Minas. E a coordenação de Lula 
aqui está politicamente sob a tutela do deputado federal 
Reginaldo Lopes (PT), no entanto, nem sempre tem havido 
consenso com os demais membros do grupo. Segundo 
informações, foi difícil acertar a agenda de Lopes com os 
assessores do Kalil. 

Por seu turno, o candidato ao Senado do grupo, Ale-
xandre Silveira, tem feito muitas viagens individualmente, 
ficando claro que não pretende atuar somente a reboque 
do projeto de Kalil. Registra-se ainda que Silveira é o pre-
sidente do PSD estadual e, por conta disso, tem o cofre da 
tesouraria da sigla em suas mãos.

Reginaldo Lopes é o representante legal de Lula 
em Minas Gerais. O presidente da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), 
assumiu de vez a coordenação dos trabalhos de Kalil. 

Ele tem feito encontros constantes com prefeitos e 
outras lideranças. O difícil é haver tempo suficiente 
para tentar reverter a tendência de muitos deles em 
apoiar o candidato Zema. 

Outra empreitada complexa para o presidente da 
ALMG diz respeito a sua argumentação para manter ao seu 
lado os mais de 40 deputados que, ao longo dos 3 anos, 
fizeram oposição ao atual governador. Em verdade, neste 
momento, cada parlamentar está em campo e cuidando 
de sua própria campanha.

Agostinho Patrus vem realizando encontros com prefeitos
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Paulo brant bate de frente com Zema
A política não para de nos surpreender, trazendo a 

cada momento um fato novo até então não imaginado. 
Como dizia Magalhães Pinto, ex-governador de Minas 
Gerais, a política é como a nuvem, você olha e ela está 
de um jeito, olha de novo e já mudou. Nestes últimos 
dias os partidos estiveram em exaustivas negociações a 
formar coligações e chapas para disputarem as próximas 
eleições. Os bastidores andaram quentes, boatos corriam 
e se apagavam em poucos minutos, as mais diversas hi-
póteses eram especuladas e ficavam nisto – especulações.

No dia 5 de agosto, o PSDB fez sua convenção, lançou 
Marcus Pestana como candidato ao governo do estado, para 
o senado, em coligação com o PDT, Bruno Miranda, e deixou 
vago o espaço para vice-governador, na expectativa de alian-
ça com o União Brasil. Aliás, se teve um partido cortejado 
como a noiva ideal foi o União, disputado pelo PSD, PSDB, 
Novo e quem mais desejasse. Ninguém o conquistou, prefe-
riu, em Minas, liberar seus filiados e candidatos a apoiarem 
quem quisesse. Diante da posição do União Brasil o PSDB 
optou pela chapa puro sangue e convidou Paulo Brant, atual 
vice governador, para nova disputa. 

Perguntado se não haveria constrangimento de ser 
o atual vice governador de Zema (Novo) e candidatar-se 
ao mesmo cargo por outro partido, Paulo Brant explicou. 
“Primeiro sou vice-governador do estado de Minas Gerais, 
fui eleito pelo partido Novo, do qual me desliguei há mais de 
2 anos, me filiei ao PSDB tempos depois, por não concordar 
com a postura política do atual governo e do partido onde 

estava. Sou a favor do diálogo e reconheço a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), assim como o Judiciário, 
como poderes complementares de um governo”. 

Ele acrescentou que procurou de todas as formas, 
no início da atual gestão, ser voz a favor da interação e 
diálogo com a ALMG e que não conseguiu sucesso pela 
dura posição do partido Novo em seguir seus dogmas e 
impor posições. “Na democracia é exigido que ideias sejam 
discutidas e ser diferente não é pecado. Ao contrário, ajuda 
a encontrar soluções que contemplem a todos os aspectos 
políticos envolvidos em um projeto. É o caso do Regime 
de Recuperação Fiscal proposto pela União ou como o 
rodoanel, que não pode ser imposto como projeto do 

executivo. No caso do RRF é imprescindível a participação 
da ALMG, assim como o rodoanel precisa ser discutido 
com os diversos seguimentos envolvidos, especialmente 
as cidades de Contagem e Betim, diretamente afetadas”. 

Ele finalizou dizendo que o Executivo está pensando pe-
queno, fazendo um projeto minimalista para um problema 
de grandes proporções. “Enfim, como integrante do PSDB 
sempre me posicionei como parte integrante de um grande 
partido, que fez as melhores gestões de governo nos últimos 
vinte anos. Temos projetos e sabemos encontrar o caminho 
de uma Minas melhor, que volte a ter voz nacional. Nossas 
questões, especialmente a financeira é problema político, 
e assim deve ser tratado. Minas tem se ausentado das 
questões nacionais, o que faz muita falta ao país”.

Zema exonera equipe do vice-governador

O Diário Oficial do Estado publicou, no dia 11 de 
agosto, a exoneração de 23 dos 26 funcionários da Vice 
Governadoria, ato considerado como retaliação à candi-
datura de Brant pelo PSDB. O atual vice-governador é visto 
agora, pelo governador e seu partido, como adversário 
político, o que realmente o é. Naturalmente, o assunto 
não terminará por aí, com inevitável repercussão política 
e jurídica, já que pela Lei Eleitoral é proibido a admissão 
ou demissão de funcionários públicos às vésperas ou após 
as eleições, no prazo de 90 dias. Muitas emoções ainda 
são esperadas para estas eleições.

Paulo brant e marcus Pestana

Fabiano cazeca expõe principais ideias políticas para ano eleitoral

Em 2022, os brasileiros vão às urnas para escolher um 
novo presidente, além de governadores, senadores, depu-
tados federais e estaduais. É um ano político importante, 
sendo necessário ouvir atentamente as propostas nas mais 
diversas áreas de cada candidato para escolher bem. Em en-
trevista exclusiva ao edição do brasil, o empresário mineiro 
Fabiano Cazeca discute algumas dessas principais ideias.

Uma delas é o combate a corrupção. “O tema estava 
em alta nos últimos anos, mas parece que deu uma acal-
mada. Prenderam alguns políticos, mas logo soltaram. 
Quando se pega um dinheiro público que seria usado em 
serviços para a população, muitos cidadãos ficam sem as-
sistência médica, educação, entre outras ações necessárias. 
Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa”.

Atualmente, a taxa de desemprego está em 9,3%, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
“É necessário desenvolver políticas públicas que fomentem a 

criação de vagas de emprego e geração de renda, transfor-
mando a realidade de vida de muitas pessoas. Todos os anos, 
milhares de jovens também precisam de uma oportunidade 
de trabalho e profissionalização”. Como empresário, Fabiano 
é presidente do grupo Multimarca Consórcios e responsável 
pela geração de mais de 6 mil empregos.

Na questão da educação, ele diz que, “sem ela, nos 
tornamos uma nação sem futuro. A ideia é oportunizar o 
estudo de qualidade a todos. Também valorizar e capacitar 
os professores”.

Por último, na área da saúde, o empresário salienta 
que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um modelo mundial 
e oferece atendimento gratuito para todos. “As pessoas 
precisam de tratamento médico de qualidade, remédios, 
entre outros. Infelizmente, ainda acontece no Brasil a 
falta de leitos em hospitais, assim como de profissionais 
de saúde e insumos. Essa é uma realidade inaceitável e 
que deve ser mudada”.

Na avaliação de Fabiano, o Brasil é um país muito 
rico. “É um dos maiores em extensão territorial, já é o 

grande celeiro de comida no mundo, possui 12% de toda 
a água doce disponível para consumo no planeta, um 
sol que brilha forte o ano todo, além de commodities de 
petróleo, agrícola, mineral e pecuária. Acredito que três 
coisas podem resolver os problemas do Brasil: honestida-
de, competência e trabalho”, conclui.

empresário Fabiano cazeca
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Cleitinho x Prefeitos
Quando indagado se terá apoio de prefeitos em sua caminhada 

rumo ao Senado por conta de seu estilo de fazer política, o deputado 
Cleitinho Azevedo (PSC) sempre atalha: “Minha conexão é direta 
com a população”.

comentário único: o parlamentar usou as redes sociais de ma-
neira intensa ao ser eleito para a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Só que agora, em evento majoritário e tendo apenas 
uma vaga na disputa, o jogo será diferente.

sem dormir
Segundo amigos, o coordenador da campanha de Alexandre 

Kalil (PSD) ao governo de Minas, deputado Agostinho Patrus (PSD), 
tem dormido apenas 4 horas por noite para dar conta de atender 
às demandas. 

um Pereira na política
Filho do ex-governador Francelino Pereira, luiz márcio Pereira 

tem presença marcante no trabalho de bastidores, buscando a 
reeleição de seu cunhado, o deputado federal Aécio neves (PSDB). 
Aliás, o projeto de neves é conseguir uma quantidade expressiva 
de votos. A conferir...

localiza e as eleições
Durante debate na TV Bandeirantes com os candidatos ao 

governo de Minas, o nome da Localiza foi citado como uma das em-
presas beneficiadas pela renúncia fiscal. E, como no pleito passado 
o empresário salim mattar foi um dos doadores de campanha do 
atual governador romeu Zema (Novo), este tema pode turbinar 
uma escalada de denúncias no auge da campanha.

Elas foram preteridas
O ano de 2022 começou com a possibilidade de o governador 

romeu Zema (Novo) convidar para ser vice, em sua disputa para 
reeleição ao governo de Minas, uma das duas mulheres que tem 
votos na região metropolitana de BH: a presidente de Câmara de 
Vereadores, nely Aquino (Podemos), ou a prefeita de Vespasiano, 
ilce rocha (PSDB). Mas tudo não passou de mera conjectura. Coisas 
da política mineira.

Frustração de saraiva 
Antigo fundador do MDB, agora filiado ao PSB, o ex-deputado 

saraiva Felipe tentou fazer movimento para se tornar candidato ao 
governo de Minas, mas foi impedido pela cúpula do partido e, ainda 
por cima, está descartado como integrante de campanhas mais 
expressivas. Foi jogado para escanteio, como dizem na linguagem 
do futebol.

brant x Zema
De acordo com informações de bastidores, o atual vice-gover-

nador Paulo brant (PSDB), agora candidato a vice na campanha do 
aspirante a governador marcus Pestana (PSDB), pode até poupar 
o seu antigo aliado, o chefe do Executivo mineiro romeu Zema 
(Novo), de críticas mais contundentes. No entanto, não tem a mes-
ma garantia de preservação de imagem quanto a mateus simões 
(Novo). Isso pode dar xabú.

tudo como previsto
Aqui mesmo neste espaço, desde o início do ano, se comentava 

que a candidatura à Presidência da República de André Janones 
(Avante) era uma jogada para turbinar a campanha do partido, 
tangente à eleição de deputados federais. A notícia se confirmou, 
diante da renúncia do deputado de seu projeto. Ou seja, vai tentar 
ser um puxador de votos, com a finalidade de eleger alguns de seus 
colegas de partido, inclusive o presidente da sigla, luiz tibé. Tanto 
barulho para nada. Que coisa feia, gente.

Falta apoio
Na escadaria de acesso à Assembleia Legislativa, os comentá-

rios indicam que, até agora, o grupo político da campanha de Jair 
bolsonaro (PL) ainda não liberou qualquer estrutura para ajudar a 
alavancar a batalha do candidato a governador do seu partido, o 
senador carlos Viana (PL). Segundo se fala por lá, ele está contando 
com isso.
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Quem  viver, verá! estamos prontos?

daniel Amaro

Fui convidado para passar um final de 
semana em um sítio de amigos queridos 
a uma hora de BH. Ao chegar notei que 
esqueci em casa o meu celular, o que me 
deixou preocupado com a ausência e com o 
hábito de tê-lo à mão. Confesso que não foi 
fácil, todos os outros presentes com os seus 
equipamentos e usando-os, sendo que eu era 
o único destoando. Mas cá entre nós, acabei 
sentindo um alívio de não estar dependente, 
livre, leve e solto. Foi uma experiência vivida, 
muito prazerosa. Comecei então a prestar 
atenção às pessoas em nosso entorno, que 
não conseguem viver sem o seu aparelho, 
levando-o onde estiver, mantendo-o próximo 
e à vista, quando não estão o utilizando.  E 
não somos só nós, jovens a mais tempo. Vejo 
meus filhos e netos, que se não colocarmos 
limites - o que é muito difícil - querem se sen-
tar à mesa de refeição com a família, com os 
aparelhos ligados, alheios ao convívio com os 
presentes. Sem dúvida, o que estamos parti-
cipando nos dias atuais, jamais pensaríamos 
que iria acontecer. Os filmes que assistíamos 
na TV, Flash Gordon, os Jetsons, Star Trek/
Jornada nas Estrelas, faziam parecer histórias 
infantis. A cada momento são apresentadas 
novidades que não acreditávamos reais e, 
no entanto, elas estão aí nos envolvendo e 
várias, já incorporadas no nosso dia a dia. 
O que para nós é um contínuo aprendizado, 
para a turma dos mais jovens é absolutamen-
te natural, onde assimilam com facilidade 
invejável as novas tecnologias desenvolvidas 
pela IA-Inteligência Artificial e a Internet das 
Coisas, como se elas sempre existissem.

Estas inovações, tão variadas, afetam 
cada vez mais e sem volta, o que será de 
nossas vidas nos próximos 10 anos, nos 
setores básicos como no trabalho, saúde, 
moradia, moda, mobilidade, entretenimen-
to, educação e alimentação. Vamos fazer 
rápidos comentários sobre cada um destes 
itens acima listados, dentro da realidade 

que já acontece. Os principais elementos do 
novo contexto do trabalho para a gestão de 
pessoas serão metaverso, jornada flexível, 
trabalho remoto e inteligência artificial. Mais 
de 300 milhões de pessoas se conectam por 
dia em reuniões virtuais, de acordo com ape-
nas uma das plataformas, o Zoom.  A nova 
realidade abre espaço para uma jornada de 
trabalho flexível, deixando de lado o atual 
de oito horas por dia, cinco dias da semana. 
A tecnologia criará novas funções à medida 
que as empresas busquem seus benefícios, 
enquanto outras funções se tornarão desne-
cessárias. Cerca de 60% dos empregos ainda 
nem foram criados. 

No futuro da saúde, os tratamentos 
médicos não se limitarão apenas a cuidar 
de doenças. Terão um novo olhar sobre os 
pacientes, numa convergência dos sistemas 
de cuidados com a saúde e de cuidados com a 
doença. Haverá uma mudança estrutural no 
setor, com a formação de um novo sistema 
que passará a armazenar informações sobre 
as pessoas. Fatores como prevenção, bem-
-estar e nutrição serão tão importantes como 
o tratamento de doenças. A telemedicina e 
programas de cuidados virtuais permitirão 
aos médicos monitorar pacientes remota-
mente usando sensores para rastrear sinais 
vitais, registros médicos e outras informações 
pessoais.

Com as mudanças climáticas, o cresci-
mento da população e novas tecnologias, 
as principais tendências para a moradia, 
as casas do futuro são sustentabilidade, 
acessibilidade e conexão. Lâmpadas e ele-
trodomésticos inteligentes, conectáveis a 
comando de voz, já começam a se tornar 
comum. Haja visto a assistente virtual da 
Amazon, a Alexa, uma das queridinhas do 
mercado. As possibilidades apontam para 
um passo mais distante. Na casa do futuro, 
dispositivos poderão rastrear hábitos e 
equipamentos com a intenção de apontar 

menor gasto de energia, sugerir rotinas de 
sono, a música para o momento certo de sua 
preferência e até equipamentos que avisam 
quando os alimentos estão acabando. Novos 
métodos construtivos com o uso de robôs 
e a própria construção erguida em 3D. A 
produção de energia limpa, como a solar. 
Acesso à eletricidade sem fio, permitindo que 
as cidades tenham ruas e estradas capazes 
de recarregar os carros elétricos. Um novo 
jeito de ir e vir será a mobilidade do futuro, 
representada por veículos autônomos, carros 
voadores e mobilidade compartilhada. Só a 
brasileira EVE, criada pela Embraer, já tem 
uma carteira de pedidos de carros voadores 
com decolagem e aterrissagem vertical 
elétrica, de 1825 veículos e 19 clientes. As 
máquinas devem mudar e com elas, a eco-
nomia e a própria maneira como vivemos. 

Os muros das escolas estão caindo. Estu-
dar deixou de ser uma fase da vida para se 
tornar um exercício permanente, integrado 
às vontades e necessidades. A jornada de 
cada aluno será única. Na escola do futuro, 
aulas não parecerão aulas. O diploma será 
um documento dinâmico, sujeito a acrésci-
mos onde você constrói a sua reputação. As 
comidas de laboratório e alternativas com 
origem vegetal atendem a uma nova deman-
da dos consumidores, o uso da tecnologia. A 
onda vegetal veio para ficar. Cada vez mais 
pessoas preocupadas com o meio ambiente 
e qualidade de vida, o segmento de plant-
-based, como são chamados os alimentos à 
base de plantas e vegetais, cresce ano após 
ano. E agora, com a novidade das fazendas 
verticais. 

Na área do entretenimento uma mul-
tidão de quase 5 bilhões de pessoas estão 
conectadas em equipamentos móveis. Socia-
lizar com um amigo à distância não terá mais 
uma tela, mas sim um aparato de óculos de 
realidade virtual, num universo paralelo.

Quem viver, verá! Estamos prontos?

um em cada quatro brasileiros não
consegue pagar todas as contas do mês

A inflação tem corroído a renda da 
população, sem falar na taxa de 
desemprego elevada, juros altos, 
endividamento e orçamento cada 

vez mais apertado. Esse é o retrato atual e 
preocupante do Brasil devido à crise econômica 
que persiste nos últimos anos. E, segundo pes-
quisa realizada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), um em cada quatro brasileiros 
enfrenta o mesmo drama financeiro no fim do 
mês: a falta de dinheiro para conseguir pagar 
todas as contas. Além disso, mais da metade 
deles precisaram cortar algum gasto com lazer, 
deixaram de comprar roupas e sapatos e che-
garam a desistir de viajar nas férias.

Na avaliação do presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, a pandemia de COVID-19 
e outros desafios, como a guerra na Ucrânia, 
comprometeram a recuperação da economia e 
a retomada do crescimento no Brasil. “A acele-
ração da inflação levou a um novo ciclo de ele-
vação de juros, o que desestimulou o consumo 
e os investimentos. Ao menos estamos diante 
de um cenário de recuperação do mercado 
de trabalho, com redução do desemprego e 
aumento do rendimento da população, o que 
nos dá uma perspectiva de superação, ainda 
que gradual, dessa série de dificuldades que as 
famílias estão enfrentando”, afirma.

De acordo com o levantamento, 44% dos 
entrevistados relatam que quase sempre 
ficam apertados, mas pagam as contas e não 
sobra nenhum dinheiro. Apenas 29% dizem 
que conseguem gerenciar bem as finanças 
e guardar um pouco quase todo mês. Já 
19% dos respondentes deixam alguma conta 

para pagar no mês seguinte, 3% recorrem a 
ajudas ou empréstimos para quitar os débitos, 
2% precisam entrar no cheque especial para 
honrar os compromissos e ainda 1% paga o 
mínimo da fatura do cartão e deixa o saldo 
para depois.

Corte de gastos

A situação econômica levou a maior parte 
da população (64%) a cortar gastos desde 
o início do ano. Com o orçamento apertado, 
60% suspenderam o lazer, 58% deixaram de 
comprar roupas e sapatos e 57% chegaram a 
desistir de viajar nas férias.

Os entrevistados também reduziram o 
gasto com transporte particular (51%), desis-
tiram de comprar ou reformar imóveis (50%) 
ou adquirir veículos (47%) e pararam de se 
alimentar fora de casa (45%).

Para outros grupos, a economia foi mais 

crítica e 25% disseram ter diminuído ou dei-
xado de comprar remédios, enquanto 19% 
não pagaram o plano de saúde. A pesquisa 
mostrou ainda que 16% chegaram a vender 
bens para quitar dívidas, e 14% deixaram de 
pagar ou atrasaram o pagamento do aluguel 
ou da prestação do imóvel.

“O estudo mostra os efeitos da situação 
econômica do país nos hábitos da população. 
O aumento de preços de produtos como gás 
de cozinha, alimentos e combustível impacta 
diretamente no orçamento das famílias e isso 
reflete na redução do consumo de uma forma 
mais ampla”, destaca o gerente de Análise 
Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Para 42% do total de entrevistados, a si-
tuação econômica pessoal piorou nos últimos 
3 meses, enquanto 28% enxergaram alguma 
melhora. Ainda assim, 56% esperam alívio nas 
finanças até o fim do ano, e somente 16% estão 
pessimistas para o segundo semestre.

19% dos entrevistados deixam alguma 
conta para pagar no mês seguinte
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Kalil x Zema
Até o mês passado, o candidato Alexandre Kalil (PSD) estava 

preparado para fazer uma campanha centrada nas críticas ao 
governador romeu Zema (Novo). Agora, ele deve diminuir esta im-
petuosidade, já que os dois outros concorrentes ao governo, Carlos 
Viana (PL) e marcus Pestana (PSDB), também vão bater pesado no 
atual chefe do Executivo mineiro. Vai ser uma baixaria só, dizem.

sucessão presidencial
Ao participar de um programa na TV Cultura, o experiente 

filósofo luiz Felipe Pondé expressou preocupação com o que pode 
acontecer de problemas na campanha presidencial em um eventual 
segundo turno. Para ele, a possibilidade de cenas de violência é uma 
realidade. Cruz credo, gente! 

obras sem votos
Em Brasília, especialistas afiançam existir no Brasil cerca de 

100 milhões de pessoas sem coleta de lixo e rede de esgoto. Mas, 
segundo essas fontes, isso ocorre pelo fato de obras desta natureza 
não gerarem votos nas eleições. Êta povo sem alma.

Pantanal, começo do fim?
Para ambientalistas, está na hora de tomar uma decisão concreta 

para reverter o quadro de degradação do Pantanal, consumido pelo 
fogo, desmatamento e grilagem de terra. Ave Maria.

imprensa tradicional
As redes sociais vão servir de instrumento de campanha, mas a 

imprensa tradicional terá um papel importantíssimo nestas eleições, 
segundo avaliação do cientista político sérgio Fontes. Será, mestre, 
que haverá espaço e liberdade para tal? A conferir...

Viciados em internet
Estudos de diferentes entidades científicas e faculdades, tanto 

brasileiras quanto internacionais, atestam que qualquer pessoa que 
passa mais de 2 horas por dia atuando nas redes sociais está vivendo 
no sistema. Então, tem muita gente no Brasil neste caminho.

bacharéis em direito
Dados da própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

constatam que existe uma média de 1.800 cursos de Direito em 
todo o país, acolhendo cerca de 700 mil alunos. Mas, como se vê, 
os bacharéis, dificilmente, conseguem mercado de trabalho. Uma 
loucura, diga-se de passagem.

icms dos combustíveis
Em Brasília, a previsão é de que governadores e prefeitos de 

todo o Brasil vão entupir o Poder Judiciário nas diferentes instâncias, 
questionado a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) dos combustíveis. Essa decisão estaria comprome-
tendo a arrecadação dos dois entes.

 

urnas eletrônicas 
Ao avaliar a briga relacionada à importância das urnas eletrô-

nicas nessas eleições, os jornalistas da crônica política de Brasília 
chegaram a uma conclusão. “O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
tem um número maior de apoiadores de renome e que defendem 
a importância do processo eletrônico”, comentam.
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consumo de carne bovina no
país é o menor em três décadas

Durante 2022, a oferta de carne per capita no país tem sido de cerca de 24,8 kg

consumo em geral caiu em 2022 e chegou ao menor patamar desde 2010
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m 2022, o consumo de carne 
bovina chegou ao menor nível 
em 26 anos no Brasil, segundo 
as projeções da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Durante o ano, a oferta 
per capita no país tem sido de 

cerca de 24,8 kg. De acordo com o estudo, a 
maior proporção registrada foi em 2006, quando 
havia uma disponibilidade de 42,8 kg de carne 
bovina por pessoa. Em 1996, quando a série 
histórica de estimativas começou, era de 38,7 kg, 
portanto a atual é 36% menor.

A oferta de carne de boi está caindo desde 
2018 e, durante a pandemia, ficou abaixo 
de 30 kg anuais pela primeira vez desde que 
começou a ser mensurada no país. Em 2020, 
chegou a 27,7 kg, tendo um pequeno aumento 
para 27,8 kg em 2021 e, agora, caiu de novo.  

Enquanto o consumo de bovinos é o menor 
em décadas, o mercado de suínos tem redução 
de preços e aumento na procura. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a carne de porco registrou queda de 
5,2% nos últimos 12 meses, considerando os 
dados mais recentes da instituição, que são de 
junho deste ano. 

Atualmente, ela é avaliada como a mais ba-
rata dos 18 principais tipos disponíveis de acordo 
com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), o indicador oficial de inflação do 
país. Em contrapartida, a pesquisa do IBGE mos-
tra que alguns cortes bovinos ficaram mais caros, 
como o contrafilé (11,12%) e a alcatra (9,2%). Já 
a de frango aumentou acima da inflação geral, 
por exemplo, o frango inteiro ficou 16,18% mais 
oneroso. 

Com a queda dos preços e a consequente alta 
no consumo, a projeção da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) é de 18 kg por pessoa, 
alta próxima a 8%, já que, em 2021, foi registrado 
aproximadamente 16,7 kg per capita pela insti-
tuição. A estimativa é que a produção anual de 
carne, incluindo a suína e a de aves, alcance a casa 
de 28 milhões de toneladas neste ano. Assim, o 
setor bovino bateu mais um recorde negativo com 
produção estimada em 8,1 milhões de toneladas 
até o fim de 2022, a menor em 20 anos.

O consumo de carnes em geral no país tam-
bém caiu em 2022 e chegou ao menor patamar 
desde 2010. Hoje, a oferta é de, em média, 
90,9 kg, em 2021, foram 95,1 kg. Em 2010, ela foi 
de 93,9 kg. A ingestão de carne suína é o único 
em crescimento e atingiu o maior nível desde o 
início do acompanhamento, com oferta de 17,5 kg.

Fernando Oliveira, que é dono de um açou-
gue na região Noroeste de Belo Horizonte diz 
que sentiu o movimento cair desde o começo 
do ano. “O cenário já não era dos melhores e, 
com a pandemia, piorou, pois foi uma luta para 
conseguir manter o negócio. Contudo, em 2022 
a situação parece estar ainda pior”.

Ele conta que percebeu não apenas o mo-
vimento menor, mas também as quantidades 
compradas. “Eu tinha clientes que mandavam 
encomendas para o mês inteiro, então a venda 
era grande, mas, hoje, muitos têm adquirido em 
porções menores e para alguns dias”. 

O vendedor Marcelo Linhares expõe que em 
sua casa o consumo da carne bovina caiu se com-
parado a outros anos. “Ultimamente, o preço da 
carne está muito caro, então a substituímos pela 
suína, frango ou ovo, porque fica mais em conta, 
principalmente depois da pandemia. Virou quase 
um artigo de luxo comprar mensalmente, sendo 
assim, vou adquirindo aos poucos para consumo 
até uma semana”.
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endividamento das famílias cresce em bH
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Fecomércio MG, aponta aumento de 2,6 pontos percentuais

O segundo semestre de 
2022 iniciou com o 
aumento do nível de 
endividamento dos 
belo-horizontinos. Em 

julho, 90,1% dos consumidores 
estavam endividados na capital 
mineira, com 2,6 pontos percentu-
ais (p.p.) superior ao último mês. 
Os dados são da edição regional 
da Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(Peic), realizada pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo e apura-
da pelo setor de Estudos Econômi-
cos da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo de Minas 
Gerais (Fecomércio MG).

De acordo com o estudo, se 
comparado com o mesmo perío-
do do ano passado, ocorreu um 
aumento de 8 p.p. “As atividades 
comerciais voltaram após um longo 
período de instabilidade, isso faz 
com que as famílias se sintam mais 
incentivadas a consumir, e utilizem 
do crédito para suprir suas deman-
das. Tal comportamento acarreta 
um aumento nos índices de endivi-
damento”, destaca a economista da 
Fecomércio MG, Gabriela Martins.

Entre os tipos de dívidas, o 
cartão de crédito segue sendo o 
principal compromisso financeiro 
assumido pelos moradores da 
capital mineira. Atualmente, os con-
sumidores pagam contas e fazem 

as compras do mês no cartão de 
crédito, resultando em comprome-
timento com essa modalidade de 
78,8% dos entrevistados. O carnê 
(22,2%) e o cheque especial (10,0%) 
também estão entre as formas mais 
utilizadas, seguidos pelo financia-
mento de carro e crédito pessoal 
(6,7%), crédito consignado (5,9%) 
e financiamento de casa (5,8%). 

O levantamento também apu-
rou que as dívidas comprometem, 
em média, 31,6% da renda fami-
liar, e o número de consumidores 
que não terão condições de quitar 
suas dívidas somou 16,2%, apre-
sentando um aumento de 0,7 
p.p., em comparação com o mês 
anterior. Esse índice é maior em 

famílias com renda igual ou infe-
rior a 10 salários mínimos (17,6%). 

Ainda, segundo a pesquisa, 
entre as famílias com contas pen-
dentes, 42% afirmaram que essas 
dívidas ultrapassam 90 dias. Gran-
de parte desses endividamentos é 
com tempo médio de comprome-
timento da renda de aproximada-
mente 7 meses. “O ideal é que as 
famílias já tenham em mente quais 
são as contas fixas que comprome-
tem a renda mensal, como aluguel, 
água e luz. Desta forma, é possível 
calcular os gastos fixos e planejar 
o orçamento restante para os pa-
gamentos e futuros compromissos 
financeiros”, finaliza a economista 
da Fecomércio MG.

economista da Fecomércio mg, gabriela martins
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Varejo da capital mineira avançou
acima das médias nacional e estadual

Pesquisa da CDL/BH mostra que avanço foi impulsionado por superávit de empregos em Minas

O comércio varejista da capital 
registrou crescimento de 2,6% no 
mês de maio em comparação a 
abril. Neste período, a capital mi-
neira ficou acima das médias na-
cional e estadual que registraram, 
respectivamente, 0,1% e 2,1%. A 
pesquisa Termômetro de Vendas, 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), reve-
lou ainda que esse avanço foi im-
pulsionado, especialmente, pelas 
vendas em torno do Dia das Mães. 

Os segmentos que apresen-
taram melhores desempenhos 
foram: supermercados (6,48%), 
papelarias e livrarias (3,88%), 
material elétrico e de construção 
(3,47%), vestuário e calçados 
(2,71%) e drogarias e cosméticos 
(2,19%). O segmento de informá-
tica cresceu 1,86%. Na contramão, 
estão veículos e peças, com queda 
de 1% e artigos diversos que in-
cluem brinquedos, óticas, caça, 

pesca, material esportivo, bicicle-
tas e instrumentos musicais, com 
retração de -0,12%. 

“A melhoria dos índices de 
vendas no comércio varejista é 
reflexo do superávit de empregos 
no estado. O setor de serviços 
vem sendo o principal gerador de 
empregos e, mesmo em um am-
biente inflacionário, o aumento de 
postos de trabalho e da renda em 
circulação trazem efeitos diretos 
e expansivos para o comércio”, 
analisa o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva. 

Quando analisado o desem-
penho do varejo no acumula-
do do ano (janeiro-maio 2022 / 
janeiro-maio 2021), nota-se um 
crescimento de 2,7%. Essa taxa 
demonstra a constância no cres-
cimento e certa estabilidade no 
comércio da cidade. Neste recorte, 
os segmentos que mais avançaram 
foram de drogarias e cosméticos 

(5,44%), supermercados (4,4%), 
veículos e peças (4,23%), papela-
rias e livrarias (4,13%), vestuário 
e calçados (3,73%) e informática 
(1,67%). Já os que recuaram foram 
eletrodomésticos e móveis (-4,61%) 
e artigos diversos (-1,88%). 

Crescimento anual tímido

Na comparação de maio de 
2022 com o mesmo período de 
2021, o crescimento identificado foi 
de 1,59%, a menor taxa para o ano, 
até o momento. “A inflação cons-
tante este ano afetou o volume de 
vendas em relação a maio de 2021. 
Belo Horizonte registrou inflação 
de 10,58% no acumulado dos doze 
meses, o que afetou diretamente 
o poder de compra das famílias”, 
explica o presidente da CDL/BH. 

Neste período de análise, os 
segmentos que se destacaram e 
operaram acima do patamar de 
vendas pré-pandemia foram su-
permercados (8,81%), papelarias 
e livrarias (3,35%) e drogarias 
e cosméticos (2,53%). As outras 
atividades apresentaram leve re-
tração no desempenho de vendas.

A análise dos últimos 12 meses 
(jun. 21 – mai.22)/(jun. 20 – mai. 
21) aponta um crescimento de 
1,36%. Os destaques são para 
os segmentos de vestuário e 
calçados (6,58%), drogarias e 
cosméticos (6,08%), papelaria 
e livrarias (5,29%), veículos e 
peças (2,71%) e artigos diversos 
(1,44%). Os segmentos que regis-
traram crescimento discreto foram 
supermercados (0,72%) e infor-
mática (0,17%). Os que retraíram 
foram eletrodomésticos e móveis 
(-6,09%) e material elétrico e de 
construção (-0,22%).

 expectativa 

O Termômetro de Vendas 
indica que os setores com boa 
perspectiva de crescimento nos 
próximos meses são vestuário e 
calçados, veículos e peças e droga-
rias e cosméticos. Os comerciantes 
de bairro podem aproveitar as ex-
pectativas positivas para alavan-
carem as vendas, pois, segundo a 
pesquisa “Impactos da Mobilida-
de Urbana no Varejo”, conduzida 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria com o 
Sebrae, mostra que o comércio 
perto de casa é preferência de 77% 
dos brasileiros. 

Entre aqueles que disseram 
preferir fazer compras perto de 
casa, 20% afirmam que a escolha 
se deve ao conforto e à comodida-
de. Outros 20% apontam a agili-
dade e a facilidade como principal 
motivo de escolha.

Acessibilidade e localização 
foram apontadas por 17%. Em 

seguida, aparecem o costume e o 
conhecimento do local (15%); o pre-
ço (9%); e a possibilidade de evitar 
trânsito (8%), entre outros motivos. 

Além do local, os entrevistados 
responderam sobre o tipo de esta-
belecimento onde mais realizam 
compras. As lojas de rua foram o 
tipo mais citado (57%), sobretudo 
entre as classes C, D e E (59%). Os 
shopping centers aparecem em 
seguida, mencionados por 15% 
- nesse caso, com um percentual 
mais destacado entre as classes A 
e B (30%). A internet foi lembrada 
por 10%, ante 3% da pesquisa an-

terior. Mercados e Supermercados 
foram mencionados por 7% dos 
entrevistados.

“Embora ainda existam mui-
tos desafios no cenário econômi-
co, como a alta inflacionária e a 
pressão do câmbio internacional, 
o comércio de Belo Horizonte 
vem registrando um crescimento 
constante, o que traz boas expec-
tativas para o segundo semestre, 
especialmente por conta das datas 
comemorativas e também pelos 
saques do FGTS e pagamento do 
13º salário”, finaliza o presidente 
da CDL/BH.

marcelo de souza e silva: “A inflação constante este ano
afetou o volume de vendas em relação a maio de 2021”
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“embora ainda existam
muitos desafios no cenário

econômico, o comércio
de belo Horizonte

vem registrando um
crescimento constante”
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 Sim, totalmente
 Sim, em parte
 Não terá condições de pagar
 Não sabe

Ao todo, 16,2% das famílias acreditam que não terão condições de pagar 
os compromissos financeiros em atraso. Esse índice é maior em famílias com 
renda igual ou inferior a 10 salários mínimos (17,6%).

Considerando as famílias com dívidas atrasadas, 37,5% entendem que não 
terão condições de honrar, no próximo mês, com os compromissos adquiridos.

0,3%

23,9%

37,5%

38,2%
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D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E SAN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

reVitAliZAÇÃo - Tenho horror a essa palavra, pois toda vez que a 
prefeitura falou em revitalizar alguma rua, nada mais fez que dimi-
nuir a pista de rolamento e colocar as ciclovias que só ornamentam 
os projetos, pois ninguém transita de bicicleta pelos locais. Veja a Via 
Expressa, Avenida Olegário Maciel, ruas São Paulo e Rio de Janeiro, 
onde a construção de ciclovia piorou o tráfego de veículos. Lá atrás, 
os planejadores, ainda sem carro, fizeram ruas e avenidas largas 
para cem anos depois, com o avanço do número de automóveis 
nas cidades, diminuírem o seu tamanho e engessar ainda mais o 
trânsito. Isso, para eles, se chama revitalização.

corridA eleitorAl - Durante debate na TV Bandeirantes com os 
postulantes ao Palácio Tiradentes, o senador Carlos Viana (PL) pode 
ser considerado o vencedor das discussões, pois foi mais consistente 
em suas afirmações, mostrando ter conhecimento dos temas que 
foram expostos pelos candidatos. Sobre o metrô, Alexandre Kalil 
(PSD) disse que a esperança é o ex-presidente Lula (PT), ao que 
rebateu Viana, lembrando que ele foi presidente por 8 anos e o 
metrô de BH não andou um metro.

O ex-governador e ex-senador pelo Estado do Paraná, Roberto 
Requião, acaba de postar uma live na internet que deveria, 
por obrigação, ser noticiada pela imprensa em geral, mas 
isso não acontece. O ex-senador, que foi do MDB e que hoje 
está no PT, informa que chegou a apresentar um projeto 

reformando o sistema eleitoral brasileiro, mesmo com a urna eletrôni-
ca. Requião disse que já chegou o momento de avaliar nosso sistema 
de votação e acrescentou que a Alemanha e outros países deixaram 
de adotar esse método porque ele não é confiável. Para Requião, da 
maneira que é o nosso sistema, quem manipula a apuração, o resultado 
pode ser mudado por eles. Leia-se, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Ele ainda citou a telefonia que avançou muito nos últimos tempos 
e que a urna eletrônica tem que ser modernizada.

Palavras de roberto requião
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r$ 2,5 bilhões é o montante estimado pelas autoridades 
bancárias do país sobre perda com o Pix depois que as pessoas 
colocaram esse sistema em seus telefones. Hoje, de cada 10 bra-
sileiros, 9 têm Pix e, por isso, os roubos de celulares em todas as 
cidades do Brasil triplicaram nos últimos tempos.

 

Quem diria, o Sr. Ricardo Nunes, antes todo poderoso dirigente 
da Ricardo Eletro, empresa que começou em Divinópolis e se es-
palhou por todo o Brasil, agora é conselheiro empresarial, depois 
de falir com sua companhia. Ele é “coach” e ensina as pessoas 
como fazer um bom gerenciamento de suas organizações. Eu hein!

A crise econômica, gerada pela COVID-19, identificou um 
descontentamento com a reversão do conservadorismo para a es-
querda. Alguns países estão vivendo novos governos de esquerda 
como a Colômbia e o Chile, sem falar na Argentina que está às 
turras com uma inflação superior a 80% ao ano.

recente levantamento, que adormece na mesa no Ministério 
da Educação dá conta de que a pandemia gerou uma crise no en-
sino fundamental no Brasil. O estudo indica que o governo federal 
vai ter que investir em massa na educação básica. A situação é 
lastimável, uma vez que muitos estudantes pobres não tiveram 
condições de assistir aulas on-line, o que gerou um atraso em 80% 
dos alunos da rede pública em todo o país.

Muitos convidados já con-
firmaram presença na 
Feijoada do Maranhão 

2022. A imprensa de São Luis 
estará em BH, com Lea Zacheu, 
Keith Almeida, Vanessa Serra, 
e Wiliam Santos já marcando 
presença. 

Evandro Junior, Rita Matos, 
IIze Rangel Fofa, Wagner Espanha 
da Record, Luis Carlos Braga, 
Mercado Central. 

Também já estão prontos pra 
festa Fabiano Cazeca, a turma 
da Escolinha e o apresentador 
do Balanço Geral e deputado 
estadual Mauro Tramonte e a 
sua companheira de programa, 
Mônica Fonseca, a Venenosa da 
Record. Toda a imprensa de Minas 
também estará na cobertura 
desta edição especial de 31 anos. 

A modelo carioca Nycolli 
Velloso e o ator Marcus Tardin 

também serão estrelas dessa 
super festa. O ex-lateral esquerdo 
do Cruzeiro Nonato, o ex-lateral 
do Atlético Paulo Roberto Prestes, 
Pedro Paulo da Rádio Liberdade, 
Vovó Placidina, o artista plásti-
co Fernando Pacheco, Toninho 
Veterinário, o apresentador da 
Band Minas Marcos Maracanã, 
Leopoldo Siqueira da TV Alterosa 
e o radialista da Itatiaia e colunis-
ta do Edição, Acir Antão.

convidados já confirmam presença
na Feijoada do maranhão dia 27/8
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modelo carioca nycolli VellosoAtor marcus tardin
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domingo, 14 de agosto

Ex-deputado Oscar Dias Corrêa Júnior
Jornalista Francisco Stehling Neto
Gonçalo Abreu
Delegado Airton Reis

segunda-feira, 15

Claudio de Melo
Evandro José Barcelos
 

terça-feira, 16

Publicitário Hamilton Gangana
Yan Minelli
 

Quarta- feira, 17

Ex-deputado Osmânio Pereira
Sra. Margô de Oliveira Piazza, esposa de Wilson Piazza
Jornalista Emerson Romano – Rádio Itatiaia
 

Quinta-feira, 18

Professor Benjamim Rabelo
Gilberto Mascarenhas
 

sexta-feira, 19

Vicente Sandim - Santa Luzia
Oswaldo Calazans de Sá
 

sábado, 20

Ex-deputado Cássio Gonçalves
Carlos Breguncci
Ex-deputado José Geraldo Ribeiro
Jornalista Dimas Lopes
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Principais vacinas e reações em bebês
Ao nascer, o bebê tem poucas 

defesas para combater infecções 
e as vacinas são muito impor-
tantes, pois ajudam a estimular 
o sistema de proteção do orga-
nismo. Com isso, diminui o risco 
de a criança ficar doente porque 
ela passa a ter menos chances 
de adquirir infecções severas as 
quais afetariam seu neurodesen-
volvimento. 

A vacinação infantil protege 
de inúmeras doenças e faz parte 
dos cuidados básicos. Durante 
o primeiro ano, o bebê tomará 
mais vacinas do que ao longo 
de toda a sua vida e historica-
mente esta medida demonstrou 
ser a mais eficaz para reduzir a 
mortalidade. Entretanto, alguns 
podem apresentar reações ad-
versas, mas que costumam ter 
pouca intensidade e permane-
cem por um curto período de 
tempo. 

Ao nascer, em 15 dias, deve-
-se tomar a BCG em dose única. 
Ela pode resultar em efeitos que 
podem ser locais e regionais, 
como úlcera local, uma ferida 
que pode demorar a cicatrizar 
e ter a presença de linfadeno-
patia regional (gânglios). A BCG 
quase sempre deixa uma cicatriz 
característica no local em que foi 
aplicada. 

A vacina da Hepatite B deve 
ser aplicada ao nascer, aos 2 e 
aos 6 meses de vida. Suas rea-
ções mais comuns são dor, endu-
ração local, febre nas primeiras 
24 horas, fadiga, irritabilidade 
e desconforto gastrointestinal 
leve. Raramente ocorrem rea-
ções alérgicas graves. Na tríplice 
bacteriana, aplicada com 2, 4 e 6 
meses, pode ocorrer febre baixa 
a moderada, irritabilidade, ver-
melhidão, dor e inchaço no local 
da aplicação. 

Com 2, 4 e 6 meses, o bebê 
deve tomar a vacina contra a 

Haemophilus influenzae tipo B 
(HiB). Ela é dada em uma vacina 
combinada, a pentavalente. 
Sua aplicação pode levar aos 
mesmos efeitos colaterais da 
tríplice bacteriana, febre de até 
39 graus e desconforto no local 
da aplicação. Com o mesmo 
tempo de vida, o bebê deve 
tomar a do Rotavírus. Essa pode 
trazer os mesmos sintomas da 
vacina da poliomielite. Também 
pode levar a febre, fraqueza, 
irritabilidade, perda de apetite 
e vômitos. 

A Poliomielite é aplicada com 
2, 4 e 6 meses. Nesse caso pode 
ser o vírus atenuado, oral, e a 
VIP, de vírus inativo, injetável. 
Na injetável pode ocorrer verme-
lhidão, endurecimento e dor no 
local da aplicação e raramente 
febre moderada. Já a vacina 
oral, em geral, é bem tolerada, 
mas há chances do bebê ter re-
ações alérgicas, como urticária e 
erupções na pele com coceira. A 
Pneumocócica conjugada deve 
ser aplicada com 2, 4, 6 e 12 
meses. Pode causar dor, edema, 
vermelhidão, nódulo no local da 
injeção e irritabilidade. 

Aos 3, 5, 7 e 12 meses são 
aplicadas as vacinas antime-
ningocócicas. Na meningocó-
cica conjugada as reações são 
edema, endurecimento, dor e 

vermelhidão no local; perda de 
apetite, irritabilidade, sonolên-
cia, febre e dor muscular. Na 
meningocócica B, as reações 
mais comuns são sensibilida-
de e eritema no local, febre e 
irritabilidade. As reações mais 
incomuns a essas vacinas são 
as de caráter neurológico, já a 
Síndrome de Guillain-Barré, neu-
ropatias e crises convulsivas são 
ocorrências raras. Outros efeitos 
que podem acontecer são choro 
inconsolável, convulsões febris e 
anafilaxia. Caso tenha alguma 
dúvida, procure o pediatra da 
criança. 

Para prevenir ou amenizar as 
reações faça compressa gelada 
na região por 5 minutos, 3 vezes 
ao dia, no dia da aplicação da 
vacina. Não faça massagem nem 
comprima a região da aplicação 
e hidrate o bebê. 

Lembre-se que por mais des-
confortável que possa parecer, 
as reações são passageiras. A 
não vacinação pode resultar em 
doenças com consequências irre-
versíveis para a criança, inclusive 
graves sequelas neurológicas 
e problemas permanentes de 
locomoção e deficiências diver-
sas. É um direito de a criança 
ser vacinada. E vacinar também 
é um ato de amor. Vacinem seus 
filhos!

cuidados simples podem ajudar a
prevenir doenças típicas do inverno

or conta das baixas tem-
peraturas, as pessoas 
acabam se aglomeran-
do em ambientes fecha-

dos para se protegerem do frio, 
com portas e janelas trancadas e 
pouca ventilação. Locais assim fa-
vorecem ainda mais a proliferação 
de vírus e bactérias. Nessa época 
do ano aparecem as doenças 
típicas do inverno, como gripe, 
resfriado, crises de asma, e as 
popularmente conhecidas como 
“ites”: rinite, sinusite e otite. No 
entanto, existem alguns cuidados 
para prevenir e minimizar os efeitos 
dessas patologias.

De acordo com o médico otor-
rinolaringologista Guilherme Leite, 
essas doenças são mais propensas 
durante o inverno, pois o vírus é 
transmitido com mais facilidade. 
“Em lugares fechados, uma pessoa 
com uma gripe ou resfriado que 
tossir ou espirrar, acaba espalhan-
do para as pessoas que estão em 
volta gotículas cheias de vírus. O re-
comendado é colocar um lenço na 
boca e nariz ou cobrir com o dorso 
do braço, porque isso ajuda a evitar 
a propagação”. Ele afirma que, por 
causa dessas patologias da estação 
mais fria do ano, aumenta a inci-
dência de internações e consultas 
em torno de 25% a 30%.

Ele explica que o resfriado é 
causado, principalmente, por dois 
vírus que são o rinovírus e adeno-
vírus e têm sintomas como febre 
baixa, nariz entupido, coriza e dor 

leve no corpo. Geralmente, tem du-
ração de cerca de 7 dias, sendo que 
os sinais de tosse e obstrução nasal 
podem persistir por até 14 dias. Já 
na gripe são quase os mesmos sin-
tomas, porém, mais grave. “É uma 
doença séria e pode até matar. Ela 
é causada pelo vírus da influenza 
e, ao contrário do resfriado, tem 
prevenção. É muito importante 
a vacinação, principalmente, em 
crianças e idosos”.

O especialista recomenda aos 
pais que, quando a criança tiver 
febre baixa e o nariz começar a es-
correr, espere uns 3 dias. Se depois 
desse tempo não houver melhora, 
deve-se procurar um pediatra ou 
um otorrino. “Nunca é bom ir até 
o pronto-socorro no primeiro sinto-
ma, porque muitas vezes é um res-
friado simples e que vai melhorar 
sozinho. Quando se vai a um local 
lotado, a criança que estava com 
uma coisa leve, pode até voltar 
com algo mais grave”. Nos dois 
casos, o médico aconselha estar 
sempre com as mãos higienizadas 
e manter uma boa hidratação, seja 
com água, suco natural ou frutas 
que tenham muito líquido, como 
melancia, melão e maçã.

Depois de uma gripe ou res-
friado pode surgir uma otite. O 
otorrino esclarece que o principal 
sintoma é a dor de ouvido. “Isso 
acontece porque a mucosa que 
reveste o ouvido por dentro é a 
mesma que reveste o nariz. Então, 
se o nariz está obstruído, provavel-
mente a tuba auditiva está com seu 
funcionamento prejudicado, fazen-
do com que se acumule secreção”.

Também nessa estação do ano, 
aumentam os casos de rinite e sinu-
site. “O inverno é uma época mais 
seca e as partículas de poeira, mofo 
e ácaros, ficam mais tempo expos-
tas no ar. A rinite é uma inflamação 
na mucosa do nariz, caracterizada 
por congestão e obstrução nasal. A 
sinusite é quando acumula secreção 
nos seios da face e pode ocorrer um 
inchaço. Muitas vezes é necessário 
usar um antibiótico. Nos dois casos 

é preciso procurar um médico e é 
sempre bom lavar o nariz com soro”.

O médico salienta que nos me-
ses de inverno também agravam as 
crises de asma. “Os sintomas dessa 
doença são falta de ar, tosse e chia-
do no peito. Muitas vezes, a gripe e 
rinite podem desencadear crises de 
asma. É importante, principalmen-
te, os asmáticos procurarem ajuda 
médica logo no início dos indícios 
para não agravar a situação”.

A estudante Maiara Galhardo 
sofre de sinusite e diz que a estação 
mais fria é a pior, pois sente ainda 
mais os efeitos do problema. “O 
nariz fica todo congestionado e dá 
uma sensação de pressão no rosto 
que fica difícil até de respirar. Já 
cheguei a passar noites sem dormir 
por conta disso. Costumo ter febre 
também, dor de cabeça e fico bem 
cansada. Esses sintomas desapare-
cem em alguns dias”, relata.

Ela conta que faz uso de re-
médios para combater a condi-
ção. “Preciso tomar antibióticos, 
além de fazer a lavagem do nariz 
sempre que necessário com soro 
fisiológico. Faço uso ainda de um 
descongestionante que alivia a 
questão do entupimento. Infeliz-
mente, não tem cura, mas tenho 
seguido as orientações do médico 
toda vez que a sinusite resolve 
atacar”, finaliza.

em casos de gripe ou resfriado, médico recomenda estar sempre com as mãos higienizadas e manter uma boa hidratação
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Além da COVID-19, que tirou a 
vida de milhares de mineiros, e a 
recém chegada varíola dos maca-
cos, que já matou uma pessoa em 
Minas Gerais, o estado também 
tem que enfrentar a dengue. Em 
2022, já foram registrados 86.442 
casos prováveis da doença entre 
janeiro e agosto. O número é 3,74 
vezes maior do que o contabilizado 
em todo o ano de 2021, que teve 23.103 notificações. Já são 58.386 casos e 40 mortes 
confirmados e 49 óbitos em investigação. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde, 
divulgados no dia 2 de agosto. 

Em relação à chikungunya, são 7.213 casos notificados, 4.099 confirmados e duas 
mortes suspeitas. O zika vírus tem 74 casos confirmados e 20 notificados. 

As três doenças são transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, o famoso pernilongo 
da dengue, de corpo pintado de manchas brancas e voo silencioso. E a prevenção a todas 
elas é uma só: acabar com as chances do mosquito se reproduzir.

Embora se pense que somente em casas com quintais haja espaço para o acúmulo de 
água parada, nos condomínios de todos os tipos também é possível encontrar muitos locais 
propícios para que o aedes deposite seus ovos e se reproduza. “Por isso, é importante que 
síndicos, funcionários e condôminos fiquem atentos para evitar que objetos e locais fiquem 
expostos à água parada”, recomenda o presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, 
Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG), Carlos Eduardo Alves de Queiroz. 

Assim, o Sindicon MG preparou um check-list para que todos possam verificar se está 
tudo em ordem para quando o período chuvoso chegar.

PbH injeta r$ 21 milhões no fomento
à cultura neste segundo semestre

A Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) lan-
çou, no dia 10 de 
agosto, dois novos 
editais do Fundo 

Municipal de Cultura. Serão aber-
tas as inscrições de projetos para 
o Edital Descentra 2022, voltado 
para a valorização da expressão 
artística e cultural; e o edital da 
Zona Cultural Praça da Estação 
2022, cujo objetivo é reconhecer, 
valorizar e potencializar as ativi-
dades artísticas e culturais dentro 

desta tradicional região central 
da capital. Juntos, os dois editais 
adicionam mais de R$ 2 milhões 
na economia da cultura da capital 
mineira.

As inscrições de projetos para 
os dois editais podem ser feitas 
de 11 a 24 de agosto. Os editais 
completos e os formulários de 
inscrição estão disponíveis no 
Portal da Prefeitura.  

Com estes novos editais, a pre-
feitura dá sequência às políticas 
públicas de fomento geridas pela 

Secretaria Municipal de Cultura 
e já consolidadas na cidade. No 
primeiro semestre de 2022, foram 
destinados R$ 10 milhões ao setor 
artístico por meio dos editais 
Multilinguagem e BH nas Telas, 
também do Fundo Municipal de 
Cultura. Ao todo, na modalidade 
Fundo, serão investidos cerca de 
R$ 12 milhões, agora somando o 
Descentra e o Zona Cultural Praça 
da Estação. 

Para este segundo semestre, 
a PBH injeta R$ 21 milhões de fo-
mento à cultura. Além dos editais 
do Descentra e da Zona Cultural 
Praça da Estação lançados ago-
ra, está programada uma nova 
edição do edital da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura na modali-
dade Incentivo Fiscal, onde serão 
repassados, via renúncia fiscal do 
município, mais R$ 18 milhões, e o 
novo edital da implementação da 
Política de Cultura Viva, gerando 
ainda mais emprego e renda 
aos trabalhadores da cadeia da 
cultura. 

A Secretária Municipal de 
Cultura, Eliane Parreiras, ressalta 
a importância da iniciativa, que 
integra as políticas públicas de 
fomento. “Por meio dos editais 
na modalidade Fundo Municipal 
e da renúncia fiscal, fomentamos 
e promovemos o desenvolvimen-
to de ampla cadeia produtiva 
da cultura, de artistas, técnicos, 
gestores culturais e realizadores. 
Todos os editais foram elaborados 
e pensados para ampliar a descen-
tralização e democratização dos 
recursos”, afirma. 

Para Joana Braga Reis, diretora 
de Fomento e Economia da Cultura, 
estes dois novos editais do Fundo 
Municipal de Cultura reafirmam o 
compromisso da PBH com o fomen-
to aos artistas e agentes culturais da 

cidade. “Este é mais um importante 
recurso que conseguimos injetar na 
cultura da cidade, com a intenção 
de fortalecer a produção artística e 
a formação de público.  Neste ano, 
atualizamos os dois editais com 

algumas adequações como o teto 
máximo de valor das propostas do 
Descentra e o foco na retomada 
das atividades presenciais para 
ocupação da Zona Cultural Praça 
da Estação”, ressalta.

“este é mais um importante recurso que conseguimos 
injetar na cultura da cidade, com a intenção de fortalecer 

a produção artística e a formação de público”

secretária municipal de cultura, eliane Parreiras
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Capacitações on-line

gratuitas

Inscreva-se!

22 e 29 de agosto

5 e 12 de setembro

loja.sebraemg.com.br/#!/viverdebrecho

0800 570 0800
sebrae.mg

condomínios também
podem ser foco do aedes

diariamente deve ser feita a verificação se há:

 Calhas entupidas, que retém água da chuva;
 Telhas quebradas que formam poças de água da chuva;
 Ralos destampados;
 Brinquedos nos playgrounds a céu aberto que podem formar poças de água;
 Lonas que condôminos podem usar para proteger os carros em garagens descobertas;
 Pneus velhos, latas de tinta ou outro tipo de entulho exposto à chuva;
 Pratos de vasos de plantas;
 Bordas sujas de piscinas;
 Caixas d’água destampadas ou mal tampadas;
 Qualquer superfície que acumule água.

Além disso, os condôminos devem verificar:

 Jardineiras das janelas;
 Vasos sanitários com pouco uso ou não utilizados (manter com a tampa abaixada);
 Objetos espalhados por áreas privativas;
 Coberturas com irregularidades no piso que propiciem acúmulo de água;
 Garrafas, tampinhas, copos ou outros vasilhames expostos à chuva;
 Bandejas de ar condicionado e climatizadores;
 Pratinhos de vasos de plantas;
 Bebedouros de pets;
 Tanques de lavar roupa (manter vazios e secos);
 Vão entre as lâminas do box do banheiro.

Estes são alguns dos lugares mais evidentes, mas qualquer superfície que acumule 
água deve ser frequentemente limpa e seca.

“Os síndicos têm papel fundamental na sensibilização dos moradores dos condomí-
nios. Um mosquito infectado pelo vírus de qualquer uma das doenças citadas acima pode 
contaminar várias pessoas no mesmo prédio”, alerta Carlos Eduardo.

É preciso a boa vontade, consciência e participação de todos para frear a dengue, a 
chikungunya e a zika.
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O Edital Descentra tem como objetivo se-
lecionar projetos que visem à valorização da 
expressão artística e cultural nas mais diversas 
regionais da cidade, buscando favorecer o 
desenvolvimento desses locais, do público, ar-
tistas, agentes, coletivos, grupos e instituições 
culturais, de maneira equilibrada e igualitária. 

Neste ano, o edital irá distribuir R$ 1,560 
milhão dividido entre os seguintes setores 
artístico-culturais: artes visuais e design, 
audiovisual, circo, dança, literatura e leitura, 
música, patrimônio, teatro e multisetorial. Em 
2022, o teto para execução de cada projeto 
aprovado será de R$ 40 mil, o dobro da edição 
anterior. Diante da pandemia de COVID-19, 
também serão aceitos projetos que prevejam 
ações virtuais ou híbridas, ou seja, realizadas 
presencialmente e com transmissão on-line.

A Caravana da Cultura tem 
o objetivo de tirar dúvidas dos 
empreendedores culturais do 
município sobre as inscrições 
de projetos nos dois editais do 
Fundo Municipal de Cultura. 
Durante os encontros serão 
apresentados aos empreende-
dores os conteúdos dos editais 
em andamento, destacando os 
principais pontos e as novidades 
das publicações. A equipe da 
Secretaria Municipal de Cultura 
também orientará quanto aos 
procedimentos de inscrição, 
além de responder às dúvidas 
levantadas pelos empreende-
dores presentes.

edital descentra 2022 caravana da cultura Virtual 
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, 
no seu bolso, na sua bolsa, na sua 
mesa e na sua vida. Baixe o nosso 
aplicativo em seu smartphone ou 
tablet - android ou ios - e ouça a 
Itatiaia 24h por dia, em tempo 
real, em qualquer lugar do mundo.

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Prefeitura de Uberlândia segue promovendo 
ações que apoiam e defendem os direitos das 
mulheres. No dia 8 de agosto, o prefeito Odelmo 
Leão (PP), na presença de secretários municipais 
e várias autoridades, assinou o decreto que cria o 
Selo Social “Empresa Amiga da Mulher” e o Selo 
“Mulheres Protegidas”. As certificações são voltadas 
a empresas que comprovarem boas práticas tanto no 
ambiente de trabalho, quanto em espaços de lazer, 
como shows, bares e restaurantes, principalmente 
na proteção da mulher.

“É nosso compromisso promover condições que 
ofereçam segurança e qualidade de vida para todos 
e nós sabemos que, infelizmente, as mulheres ain-
da enfrentam muitas batalhas para fazerem valer 
seus direitos básicos na vida em sociedade. Com 
o lançamento dos selos, o Município busca fazer a 
sua parte, posicionando-se contra qualquer ato de 

violência contra o público feminino e estimulando a 
iniciativa privada a adotar e fortalecer ações nesse 
sentido”, declarou o prefeito.

Para oferecer os selos, o município atuará em 
duas frentes: por meio da Escola de Governo, com 
a capacitação de funcionários das empresas que 
aderirem à iniciativa, e por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Habitação (Sedesth), no acolhimento, capacitação e 
encaminhamento ao mercado de trabalho da mulher 
em situação de violência.

A prefeitura ainda possibilitará que as empresas 
agraciadas utilizem os selos na divulgação de suas 
atividades, produtos e serviços. A administração 
municipal ainda reforçará o enfrentamento à violên-
cia contra a mulher por meio da ampla divulgação 
de informações sobre os mecanismos de denúncia 
desses casos e do apoio a esse público.

uberlândia lança selos de
promoção e proteção à mulher

deputadas e lideranças comunitárias
criticam rodoanel de bH na Almg

A proposta de construção 
do Rodoanel Metropoli-
tano de Belo Horizonte 
foi duramente criticada 

por deputados e lideranças co-
munitárias durante reunião da 
Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) realizada no dia 8 
de agosto. 

A presidenta da Comissão 
de Direitos Humanos, deputada 
Andréia de Jesus (PT), lembrou 
que o Rodoanel vai impactar 
áreas densamente povoadas de 
diversos municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizon-
te (RMBH), afetando também 
comunidades tradicionais em 
Contagem e Santa Luzia.

Conforme a parlamentar, não 
foi realizada uma consulta prévia 
livre e informada às comunidades 
impactadas diretamente pela obra, 
o que contraria a Convenção 169 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), da qual o Brasil é 
signatário. Na sua avaliação, é uma 
atrocidade avançar com o Rodoanel 
diante do que ela considera uma 
grave violação de direitos humanos 
dos atingidos pelo projeto.

“Mais uma vez, vemos o poder 
econômico passando por cima dos 
povos tradicionais, em nome de 
um pseudo-progresso”, afirmou 
Andréia de Jesus. Ela disse que 
recebeu uma carta aberta de 
comunidades impactadas pelo 
Rodoanel e informou que vai enca-
minhar o documento ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), para 
que sejam tomadas providências.

A deputada Beatriz Cerqueira 
(PT) reforçou as críticas ao Rodoa-
nel. Segundo ela, a via vai passar 
por três áreas de proteção ambien-
tal na RMBH, colocando em risco 
pelo menos 40 nascentes, e a pró-
pria Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, em resposta a questio-
namento feito pela ALMG, teria ad-
mitido que a obra vai impactar ma-
nanciais de abastecimento de água.

Para a parlamentar, o Governo 
do Estado deveria considerar a 
possibilidade de reforma do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, 
como alternativa à construção do 
Rodoanel. “A quem interessa esse 

‘rodominério’? Quem vai lucrar 
com essa obra? Por que esse leilão 
tem que ser tão rápido, às véspe-
ras da eleição?”, questionou.

repúdio

Lideranças comunitárias en-
grossaram o coro das críticas 
ao Rodoanel. Segundo Sônia 
Damásio Silva, do bairro Nascen-
tes Imperiais, em Contagem, os 
moradores não foram ouvidos na 
audiência pública realizada pelo 
Governo do Estado. “O dinheiro 
vai vencer. Como a gente fica? Não 
queremos essa obra”, afirmou.

Já Cristina Maria Oliveira, 
do movimento SOS Várzea das 
Flores, classificou o Rodoanel de 
“obra nefasta”. Ela acusou a falta 
de estudos sobre os impactos am-
bientais da via e alertou para os 
riscos ao abastecimento de água 
da RMBH. “Estamos vendo uma 
desgraça anunciada legalmente”, 
disse.

tce 

O superintendente de Controle 
Externo do TCE, Pedro Henrique 
Magalhães de Azevedo, esclareceu 
que, após receber denúncias de 

irregularidades na licitação do 
Rodoanel, o conselheiro Cláudio 
Terrão entendeu não haver neces-
sidade de suspender o processo, 
mas chamou uma reunião de 
conciliação entre o Governo do 
Estado e as Prefeituras de Betim 
e Contagem.

Após essa reunião, foi constitu-
ída uma comissão para analisar os 
impactos da construção do Rodoa-
nel. Segundo o superintendente, o 
órgão fiscalizador está aberto para 
receber denúncias de irregulari-
dades. “Nosso acompanhamento 
está em curso e termina ao final 
da licitação”, informou.

Quanto à Convenção 169 da 
OIT, ele se comprometeu em 
acompanhar o seu cumprimento 
durante a execução contratual da 
parceria público-privada (PPP) do 
Rodoanel.

r$ 5 bilhões

O Rodoanel Metropolitano de 
Belo Horizonte será composto ini-
cialmente de duas alças, totalizan-
do 70 km de extensão. A obra deve 
custar R$ 5 bilhões, dos quais R$ 3 
bilhões serão recursos do Estado, 
provenientes do acordo firmado 
com a Vale como compensação 
pelo rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho (RMBH), em 2019.

O restante dos recursos virá 
de uma PPP, por meio da qual um 
concessionário ficará responsável 
pela construção, manutenção e 
operação da via ao longo de 30 
anos. Os motoristas que transita-
rem pelo Rodoanel pagarão um 
pedágio de R$ 0,35 por quilôme-
tro rodado.

Diante das críticas ao Rodo-
anel na reunião realizada com 
prefeitos no TCE, o secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade, Fernando Marcato, 
disse que o traçado original da 
via pode ser modificado, caso os 
estudos de impactos ambientais 
e socioeconômicos indiquem 
essa necessidade. Por outro 
lado, ele negou o adiamento 
do leilão, realizado no dia 12 de 
agosto, na B3, a Bolsa de Valores 
de São Paulo.
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A Prefeitura de Ipatinga promoveu, no dia 
9 de agosto, a entrada de 43 novos servidores 
efetivos nas áreas da saúde e educação. São 
29 técnicos de enfermagem, sete enfermei-
ros, quatro técnicos de análises clínicas, três 
condutores-socorristas, dois médicos (clínicos 
gerais), um bioquímico e um motorista, que 
passarão por um treinamento introdutório 
com a coordenação da Secretaria de Ad-
ministração e de orientação técnica com a 
Secretaria de Saúde. 

No setor educacional as 18 admissões 
ocorreram no dia 4, sendo 10 professores de 
Artes, cinco professores de educação infantil, 
dois assistentes administrativos financeiros e 
um professor de ensino religioso. 

“Estamos promovendo o aproveitamento 
de 61 novos servidores nas áreas da saúde e 
educação, aprovados em concursos realiza-
dos nos anos de 2016 e 2020. A convocação 
demonstra o compromisso do município 
com duas de nossas mais importantes áreas 
e que impactam diretamente na formação 
cidadã e melhoria da qualidade de vida da 
população”, destacou o prefeito Gustavo 
Nunes (PSL).

universidades estaduais demandam orçamento vinculado
Subfinanciamento tem prejudicado as atividades de ensino, pesquisa e extensão na Uemg e na Unimontes

Enquanto as universidades 
estaduais de São Paulo têm re-
cursos vinculados, o que garante 
autonomia de gestão financeira, 
as mineiras não contam com 
qualquer garantia de destinação 
de verbas. O orçamento das ins-
tituições universitárias em Minas 
Gerais fica então, à mercê dos 
governos que se sucedem.

Isso permite, por exemplo, o 
contingenciamento de mais de 
50% dos recursos previstos no 
orçamento de 2022 para a Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais 
(Uemg) e a Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes), 
comunicado pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag), em junho deste ano, 
às instituições universitárias. A 
questão foi ressaltada pelos con-
vidados de audiência pública no 
dia 9 de agosto, da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Roberto Kanitz, presidente 
da Associação dos Docentes da 
Uemg, salientou que o corte 
definido pelo governador Romeu 
Zema (Novo) recai sobre um 
orçamento já precário, que não 
garante o custeio básico das 
instituições. “As universidades 
estaduais de Minas Gerais não 
têm sede própria, os docentes não 
tem gabinetes, os laboratórios são 
precários”, ressaltou.

Para o convidado, o atual 
governo é “inimigo” das univer-
sidades públicas e têm proferido 

vários ataques a elas. Como 
exemplo, ele citou proposta de 
avaliação global dos docentes que 
utiliza parâmetros de empresas 
privadas, tratando as relações 
de professores e alunos como se 
fossem relações comerciais. A ava-
liação poderá ter como resultado, 
segundo ele, ainda mais redução 
de recursos para todos.

modelo paulista

Como modelo de financia-
mento de universidades públicas 
relativamente bem-sucedidas foi 
apresentada durante a reunião a 
situação das instituições paulistas. 

Como foi apresentado pela presi-
denta da Associação de Docentes 
da Universidade Estadual de São 
Paulo (USP), professora Michele 
Ramos, desde a década de 1990 
essas instituições têm verba vincu-
lada ao ICMS.

Atualmente, 9,75% da contra-
partida estadual desse imposto 
é destinada à USP, à Unicamp e 
à Unesp, as três universidades 
estaduais paulistas. “A luta para 
autonomia nas universidades pau-
listas remonta à década de 1970 
e as conquistas mais importantes 
vieram no fim da década de 1980 
com uma grande greve realizada 
no período”, explicou.

Ainda assim, segundo a convi-
dada, essas instituições também 
têm sido alvo de ataques que têm 
resultado em subfinanciamento. 
Uma das formas que tem sido utili-
zada para se retirar recursos das uni-
versidades paulistas é a de descon-
tar indevidamente algumas rubricas 
do valor bruto sobre o qual a por-
centagem vinculada deveria recair.

Segundo Michele Ramos, o 
ICMS arrecadado com juros e 
mora da dívida pública, por exem-
plo, não tem entrado no cálculo. 
Descontos como esse retiraram 
das instituições de ensino cerca de 
R$ 77 bilhões em 2022, de acordo 
com a convidada.

A professora da USP também 
demonstrou preocupação com as 
iniciativas no sentido de facilitar a 
entrada de capital privado nas uni-
versidades públicas, iniciando as-
sim um processo de privatização.

O deputado Professor Cleiton 
(PV) lamentou que, mesmo com 
um modelo de financiamento 
como o de São Paulo, que já 
tem mais de 33 anos de história, 
Minas Gerais ainda não tenha 
trilhado caminhos em direção à 
autonomia universitária. Segun-
do ele, as instituições de ensino 
universitárias mineiras estão entre 
as que têm o menor investimento 
por aluno do País.

Falta de recursos 

Como resultado do subfinan-
ciamento, os convidados citaram 
dificuldades enfrentadas no dia 
a dia por professores e alunos. 
Uma das questões apontadas 
foi a ausência de recursos para 
garantir condições mínimas para 
funcionamento dos campi es-
tendidos, ou seja, dos cursos 
oferecidos em outros municípios 
que não aquele que é sede da 
universidade.

O professor da Unimontes 
Danilo Barcelos, por exemplo, 
explicou que ele tem a carga 
horária dividida entre atividades 
em Montes Claros e em Januária, 
mas não recebe qualquer ajuda 
de custo para o deslocamento 
entre as cidades. Também não 
há, segundo ele, qualquer au-
xílio para o deslocamento dos 
estudantes, que muitas vezes 
precisam cursar disciplinas em 
outros municípios.

Os convidados citaram a 
importância de se garantir a 
capilaridade das universidades, 
dada a importância das insti-
tuições para o desenvolvimento 
regional.  Um dos exemplos 
citados foi a oferta de assistên-
cia jurídica por professores e 
alunos em cidades onde não há 
Defensoria Pública. Além disso, 
trabalhos voltados à garantia de 
segurança alimentar, de acesso 
à habitação e outros destinados 
a ampliar a cidadania também 
foram ressaltados.
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ipatinga tem novos servidores
nas áreas de saúde e educação

Prefeito gustavo nunes
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Festival gastronômico serra rio do
Peixe fomenta o turismo em Pequi

D
iv

ul
ga

çã
oA 2ª edição do Festival Gastronômico Serra Rio do 

Peixe, acontecerá, no final de semana, de 2 a 4 de 
setembro, no Centro Comunitário Santo Antônio, em 
Pequi – MG, cuja cidade foi fundada em 1º de junho 
de 1912. Ela está situada na região Metropolitana 
de Belo Horizonte, a 120 quilômetros da capital. 
A sua população é estimada de 5 mil habitantes. 
É uma pequena cidade típica do interior mineiro, 
pacata, hospitaleira, com suas belas igrejas, praças 
aconchegantes e arborizadas e um povo simpático 
e acolhedor.

A Pequi  integra o Circuito Turístico Trilha dos 
Bandeirantes e tem o turismo de aventura como um 
dos atrativos potenciais do município. O ponto de 
salto de voo livre, na serra Rio do Peixe, vem atraindo 
o público pela belíssima vista e é considerado um 
dos melhores espaços para a prática do esporte em 
todo o estado. A culinária mineira é outro ponto alto, 
com as tradicionais quitandas e quitutes, e é claro as 
deliciosas receitas com a fruta símbolo do cerrado e 
que dá nome à cidade, o Pequi.

O Festival Gastronômico Serra Rio do Peixe será a 
oportunidade para, além de usufruir de uma diversifi-
cada programação com aulas-show, buteco na praça, 
artesanato, feirinha de produtos da região e shows, 
conhecer Pequi - Cidade de Gente Feliz!

O evento é uma promoção da Federação Brasi-
leira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), tem o 
patrocínio da Prefeitura de Pequi e o apoio da Frente 
da Gastronomia Mineira (FGM), do Circuito Turístico 
Trilha dos Bandeirantes e da Fecomércio MG Sesc 
Senac.

Com previsão de público local e turistas oriundos 
das cidades vizinhas e região metropolitana de Belo 
Horizonte, o evento incentiva o aprimoramento 

e a busca constante pela excelência de todos os 
serviços prestados pela cadeia produtiva do turis-
mo, e proporcionará ao público uma diversificada 
programação.

Aulas-Show com renomados profissionais da arte 
de encantar paladares estão confirmados no festival, 
como os chefs Ricardo “Penninha”, Marcia Nunes, 
Rosilene Campolina, Danilo Simões, Felipe Leroy, 
Val Coimbra, Wessery Zago, Fernanda Fonseca e os 
bartenders Leo Gomes e Lucas Tadeu.  

Uma Praça Goumert com os tradicionais res-
taurantes Maria das Tranças, Casa Cheia e o Bar do 
Bigode de Belo Horizonte, a população de Pequi e 
visitantes vivenciarão uma diversificada experiência 
gastronômica com um cardápio especial.

Shows com uma diversificada programação 
artística, com o melhor da música nacional e interna-
cional, sem se esquecer da diversidade da cultura mi-
neira, na sexta o ‘Clube do Choro de Belo Horizonte’, 
sábado é a vez da melhor banda couver dos Beatles, 
‘Sgt Pepper’, e para encerrar a grade musical, no 
domingo, o Sesc apresenta ‘Minas ao Luar’.
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onde se hospedar para curtir a
copa do mundo de Futebol 2022

Veja as melhores dicas de onde se hospedar em Doha, capital do Catar

Conhecido pelos arranha-céus 
futuristas, arquitetura ultramoder-
na e clima de deserto, o Catar fica 
na Península Arábica, na Ásia 
ocidental. O país-sede da Copa do 
Mundo 2022 promete inovar em 
tecnologia nos estádios, palcos 
dos jogos. Ao todo, cinco cidades 
vão sediar as partidas das 32 
seleções participantes.

A 123milhas, maior e-commer-
ce de turismo do Brasil, preparou 
uma matéria especial com boas 
opções de hospedagem em Doha, 
para quem deseja conferir esse 
espetáculo do esporte de perto.

Copa anima rede hoteleira 

O Catar, cujo nome também 
é grafado como Qatar, tem como 
uma de suas principais peculiari-

dades o clima desértico. Por lá, a 
temperatura anual varia entre 14 
ºC e 41 ºC e os índices de umidade 
estão sempre baixos. O país foi o 
escolhido para ser sede da Copa 
do Mundo 2022, que vai ocorrer 
de 21 de novembro a 18 de dezem-
bro. As cidades que vão ser palcos 
das 64 partidas são Doha, Al Khor, 
Al Rayyan, Al Wakrah e Lusail. 

Doha é a capital do país e 
conta com uma infraestrutura im-
pressionante. Além do mais, todas 
as cidades que receberão partidas 
do evento esportivo ficam bem 
próximas da metrópole: a mais 
distante, Al Khor, está a apenas 
50 km da cidade, e de automóvel 
é possível cumprir o trajeto em 40 
minutos. As demais sedes ficam 
a menos de 20 km de Doha, na 
região metropolitana da capital.

Para os viajantes apaixonados 
por futebol e turismo esportivo, vi-
sitar o Catar para a Copa do Mundo 
pode ser uma oportunidade única 
e uma experiência inesquecível.

onde se hospedar 

Doha, capital do Catar, chama 
a atenção pelas belíssimas cons-
truções arquitetônicas à beira da 
baía, formando um belo skyline. 
A cidade abriga dois estádios dos 
oito que vão sediar os jogos da 
Copa do Mundo 2022: Stadium 
974, onde o Brasil joga na fase de 
grupos, e Al Thumama Stadium. 

Além de assistir às partidas 
futebolísticas entre as seleções, 
há muito o que fazer em Doha. A 
capital do país abriga ótimos pon-
tos turísticos. Entre eles, alguns se 

destacam, como o Museu de Arte 
Islâmica e o Pearl-Qatar. 

A infraestrutura hoteleira em 
Doha é moderna e atende aos 
mais diferentes perfis de viajantes. 
Com ótima localização em Doha, 
o VIP Hotel fica a cerca de 15 mi-
nutos de carro do Souq Waqif Art 
Center e da Doha Corniche. São 
193 quartos com ar-condicionado, 
minibar e TVs LCD. Os banheiros 
apresentam banheiras e chuveiros 
separados, produtos de toalete de 
cortesia e secadores de cabelo. As 
comodidades incluem telefones, 
além de cofres e escrivaninhas. 
As instalações do hotel também 
contam com uma piscina externa, 
uma sauna seca e uma academia. 

Em boa localização, no coração 
de Doha, o Holiday Villa Hotel And 
Residence City Centre Doha fica a 

4,5 km do Museu de Arte Islâmica 
e a 8,6 km do Centro de Conven-
ções e Exposições de Doha. Possui 
spa com serviço completo, além 
de piscina externa e academia. 
O hotel oferece wi-fi de cortesia, 
serviços de concierge e cabeleirei-
ro. Os hóspedes podem ir às lojas 
próximas ao estabelecimento com 
traslado (cobrado à parte). O hotel 
tem 752 quartos, com banheiro 
privativo com banheiras e chuveiro 
e amenities de cortesia.

Hospedagem no catar

Opções hoteleiras e de ponta 
no Catar não faltam! As acomo-
dações, além de proporcionarem 
conforto, ainda apresentam de-
sign e arquitetura inovadores, o 
que torna a estada ainda mais 
especial. 

Ao viajar para o exterior, 
os turistas que são clientes da 
123milhas têm descontos exclu-
sivos para comprar na Dufry, a 
maior varejista de viagens do 
mundo, com presença em 65 
países. São até 20% OFF no Duty 
Free Dufry, usando os serviços de 
reserva e home delivery gratuito 
em compras acima de US$ 200 
nas lojas dos terminais de desem-
barque internacionais.

O Conexão123, plataforma de 
notícias e dicas da 123milhas, apre-
senta conteúdos informativos sobre 
o turismo no Brasil e no mundo, 
ajudando os viajantes a decidir e 
a planejar suas próximas viagens. 
No site você pode descobrir mais 
indicações sobre diversos destinos. 

Fonte: Conexão123
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O Minas Tênis Solidário en-
cerrou a Campanha de Agasalho 
2022 em grande estilo. Os volun-
tários do Programa participaram 
de um lanche para pessoas em 
situação de Rua na Praça da Es-
tação em Belo Horizonte. Repre-
sentantes do Grupo Pais do Bem 
também participaram da ação.

A entrega do lanche veio do 
apoio dado pelo Grupo Pais do 
Bem que, em março deste ano, 
doou um cheque de R$ 3.419 du-
rante o Cozinha ao Vivo. Com parte 
do dinheiro, foi possível comprar os 
itens entregues para pessoas em 
situação de rua, que junto com as 
ações do Banho de Amor, puderam 

desfrutar de um banho quentinho, 
peças de roupas novas e um deli-
cioso lanche.

Ruth, voluntária do Minas 
Tênis Solidário, afirma: “Estou 
muito feliz em participar dessa 
ação, apoiando essas pessoas que 
infelizmente já estão passando 
despercebidas na sociedade. Es-
tou indo pra casa hoje com muita 
energia e com o forte desejo de 
continuar ajudando”. relata a líder 
do grupo de educação no progra-
ma de voluntariado do Minas.

Para Carlos Ferreira Masca-
renhas, o “Lito”, integrante do 
Grupo Pais do Bem, “a parceria 
foi muito produtiva. Agradece-

mos imensamente ao Programa 
por essa oportunidade de ajudar 
pessoas tão marginalizadas pela 
sociedade e que precisam muito 
desse tipo de apoio”, afirma o 
diretor Social.

A Campanha do Agasalho 
2022 arrecadou 2.467 peças de 
roupas, cobertores, calçados, 
encaminhadas para o Grupo 
Banho de Amor, a Associação 
Beneficente Policena Barbosa e 
a Associação Beneficente dos Em-
pregados do Minas. Agradecemos 
a todos que doaram, e contamos 
com o apoio contínuo da família 
minastenista abraçando causas 
sociais.

minas tênis solidário encerra
campanha de Agasalho 2022
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Que mundo estamos! O que está 
acontecendo com as pessoas, qual 
é a consciência, pensamento de ter 
racismo de cor. No Brasil somos 214 
milhões de pessoas e no mundo cer-
ca de 8 bilhões de habitantes pelos 5 
continentes. Infelizmente está sendo 
registrado em vários jogos de futebol 
pelo Brasil, países da América do Sul 
e na Europa casos de racismo. Triste 
realidade ver nos jogos pessoas agre-
dindo outra pessoa com palavras e 
gestos racistas.

No Brasil existe os artigos 1º e 
20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, que passam a vigorar com 
a seguinte redação: Artigo 1º Serão 
punidos, na forma desta Lei, os 
crimes resultantes de discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional. Ar-
tigo 20. Praticar, induzir ou incitar 
a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou proce-
dência nacional. Pen a: reclusão de 
um a três anos e multa. Se a Lei fosse 
cumprida, poderia prender estes 
racistas e mostrar ao mundo que no 
Brasil tem lei que é cumprida (sic).

Quase toda semana temos vistos 
as notícias pela TV, sites, youtube, 
jornais as notícias que na arquiban-
cada, a agressão é contínua. Um ciclo 
vicioso que não tem fim. Reverbera. 
Um constrangedor sentimento para 
um continente, aqui na América do 
Sul, que possui uma dívida incal-
culável com a população africana. 
Afinal de contas, o tráfico negreiro 
foi responsável pelo deslocamento 
forçado de Sul, mais de 12 milhões 

500 mil pessoas da África, sendo 
que um terço foi para a América 
Portuguesa. Simplesmente o maior 
deslocamento involuntário de pesso-
as durante toda a história. Quando se 
pensa em evolução como sociedade, 
os campos de futebol deveriam abri-
gar todas as raças. 

Deveriam. Mas não o fazem. 
Aqui no Brasil e principalmente pelas 
arquibancadas sul-americanas, o 
que se vive é uma tragédia. Uma 
mácula que escancara a realidade do 
racismo estrutural de um continente 
construído com sangue e exploração. 
Os Libertadores que no fundo são 
aprisionadores.

No olho do furacão, após a 
pressão dos clubes brasileiros. a 
Conmebol alterou suas normas 
e definiu sanções mais pesadas 
contra atos de discriminação “por 
motivação de cor de pele, raça, sexo 
ou orientação sexual, etnia, idioma, 
credo ou origem”.

A multa de US$ 30 mil foi mo-
dificada para US$ 100 mil e agora 
o Comitê Disciplinar pode punir os 
clubes com fechamento parcial do 
estádio ou até partidas sem torcida. 
Era evidente que a punição branda 
incentivava a impunidade. Espero 
que a multa ao clube também de-
veria ser paga pelo infrator, o que 
dói nas pessoas é no bolso, ou não!

Pelos levantamentos, até 2021, 
as punições eram US$ 30 mil e eram 
poucas penalizações, dados que 
a imprensa vem trazendo, eram 
poucos os casos que chegavam até 
a Copa Libertadores da América 
ou Taça Libertadores da América 
(Conmebol) e poucos casos que 
a entidade punia. A mudança em 

2022 é porque existe uma pressão 
muito grande dos clubes brasilei-
ros, da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), dos patrocinadores 
e aí a Conmebol está mudando o 
comportamento.

Uma ressalva importante, no 
Brasil, o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol (STJD) é o 
órgão autônomo, previsto no Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, cus-
teado pela Confederação Brasileira 
de Futebol, que discute as legalida-
des do futebol no Brasil e julga os 
acontecimentos do esporte aponta 
‘vou julgar o caso tal e tal’ e aí o caso 
será julgado, a data da audiência é 
divulgada. Existe um rito. Na Con-
mebol isso não existe. Ela informa o 
resultado do que ela julgou. 

Então, muitas vezes, não se tem 
notícia do que foi decidido nos casos 
dos anos anteriores. Não sabemos se 
a Conmebol julgou ou não julgou. 
Não só para casos de racismo, mas 
para qualquer infração. Eles não dão 
esse tipo de explicação. Simples-
mente ela se reúne com seu comitê 
disciplinar, julga e depois informa o 
resultado. Como diz o ditado “enxu-
gar gelo”, isso é uma vergonha. O 
fato de racismo não pode acontecer 
em nenhum lugar, preto, branco, 
moreno, albino, cafuzo, somos todos 
iguais. Todos têm direito de andar 
pelas ruas, assistir jogos de futebol e 
outros esportes, ver peças no teatro, 
ir ao circo, praças, qualquer lugar to-
dos somos filhos de Deus! Esperamos 
que os casos registrados, as pessoas 
sejam punidas o mais rápido e que 
nunca mais sejam vistos casos de 
racismo, preto e branco são todos 
iguais!
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