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SETOR LOJISTA 
PROJETA NATAL 
DE BOAS VENDAS
Mesmo após um 2019 tão desafi ador para as cidades mineradoras, 
empresários traçam metas otimistas para vendas e contratações 
temporárias na região
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Que o Natal é a melhor época de 
vendas para o comércio varejista, 
todos nós sabemos. Até mesmo 
porque comemoramos o Natal não 
só no dia 25 de dezembro, pois as 
trocas de presentes se estendem 
para além deste dia. A data tem 
como característica a multiplica-
ção de efeitos, pois movimenta di-
versas cadeias produtivas, caben-
do a cada uma oportunizar o seu 
negócio. 

Na microrregião do Médio Espi-
nhaço, território que abrange Con-
ceição do Mato Dentro, Dom Joa-
quim, Morro do Pilar, Alvorada de 
Minas e mais uma dezena de muní-
cipes e seus distritos, a expectativa 
não poderia ser melhor pela atual 
conjuntura econômica da região e 
do país. 

A instalação de uma minerado-
ra de padrão internacional, a An-

glo American, trouxe aumento da 
população, do consumo, da renda 
das pessoas e da arrecadação mu-
nicipal. A consequência é um maior 
retorno para a população em for-
ma de prestação de serviços e con-
tratação de mão de obra, fórmula 
perfeita para circulação de rique-
zas. 

Nesta toada, não poderia ser 
diferente a expectativa de todo o 
comercio local para as festividades 
de final de ano, neste restolho de 
2019.  Segundo pesquisa realizada 
pela Federação das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas (FCDL), para mais 
de 40% dos consumidores entre-
vistados, o que mais importa em 
sua decisão de compra é o preço 
ofertado. E dentre aqueles entre-
vistados, 28% usarão o dinheiro 
do 13º salário para gastar nas fes-
tividades de final de ano. Ou seja: 
as expectativas são boas para o 
comercio.

Vislumbramos um aumento de 

aproximadamente 20% em com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior em Conceição do 
Mato Dentro. Todo esse otimismo é 
gerado, principalmente, pelo aque-
cimento do comércio nos últimos 
meses. Sabemos que muitas ações 
poderão gerar resultados diferen-
tes para cada lojista, como pro-
moções, liquidações, atendimento 
diferenciado, propaganda. Então, 
toda esta expectativa de aumento 
nas vendas dependerá muito das 
ações individuais de cada empresá-
rio, de forma que muitos poderão 
superar o que se espera.

Desde que bateu à porta, o ano de 2019 já mos-
trou para os brasileiros que não seria fácil. A cada 
mês, novos acontecimentos colocavam à prova a 
resiliência do povo que ganhou fama de não desistir 
nunca. Para as cidades mineradoras, então, nem se 
fala. 

Os mais de 300 dias que se passaram até hoje fi-
carão guardados para sempre na história da minera-
ção do país. A tragédia de Brumadinho, com a morte 
de mais de 200 pessoas e outras tantas ainda desa-
parecidas, logo em janeiro, abriram feridas profun-
das e desencadearam mudanças que alteram toda a 
cadeia produtiva. 

Minas Gerais foi chacoalhada com a nova tragédia 
envolvendo barragens. As dores geradas pelo rom-
pimento de Mariana, há quatro anos, voltaram ainda 
mais fortes. Mais intensas. De novo a maior fonte de 
riquezas do estado voltou ao centro dos debates da 
maneira mais cruel possível e mostrou que nada se 
aprendeu com o episódio anterior. 

Na região do Médio Piracicaba, Barão de Cocais é 
o principal retrato das consequências desencadea-
das por Brumadinho. Poucos dias depois da tragédia, 
moradores foram retirados de suas casas às pres-
sas, durante a madrugada, por causa de outra bar-
ragem da Vale 
com risco de 
rompimento. 
Até hoje, nove 
meses depois, 
a cidade ainda 
vive um clima 
de incerteza e 
de revolta. 

Itabira, São 
Gonçalo do Rio 
Abaixo, Mariana, Ouro Preto...todo o Quadrilátero 
Ferrífero sentiu, de alguma maneira, os reflexos do 
novo baque. Atividades foram interrompidas, servi-
ços públicos ficaram ameaçados pela queda na arre-
cadação das Prefeituras. Barragens passaram a as-
sombrar, mais do que nunca, as populações dessas 
cidades. 

Chegar ao fim de um ano tão sofrido e ouvir re-
latos otimistas de lojistas das cidades mineradoras, 
como mostram matérias nesta edição de novembro, 
pode ser considerada uma vitória. Num misto de es-
perança e alento, líderes empresariais traçam esti-
mativas alvissareiras tanto para as vendas quanto 
para as contratações temporárias.  

Basta agora torcer para que os ventos de renova-
ção do Natal realmente soprem e concretizem todo o 
otimismo desenhado pelos lojistas. E que todo mun-
do possa ter um fim de ano mais leve, para que 2020 
venha sem novos traumas.  

Que os ventos do otimismo soprem 
neste Natal
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Um Natal com boas expectativas
Haécio Lages é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e 

Associação Comercial de Conceição do Mato Dentro
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Atendimento diferenciado 
no Natal

Myriam Celme é mestre em Turismo e Meio Ambiente, MBA em Gestão 
de Pessoas e orientadora de cursos no Senac Itabira

Atualmente, falta o básico no 
atendimento ao cliente: o tratar 
bem.  

Cito um caso verídico: entro em 
um comércio e ninguém me rece-
be. Aproximo da “vendedora” que 
somente olha em minha direção. 
Peço para me mostrar calçados 
e sem falar nada ela me aponta a 
prateleira com o artigo. Agradeci e 
fui embora.  Não recebi “bom dia”, 
“obrigada” ou “por favor”!   

Atender bem é perguntar “o que 
posso ajudar?” com um sorriso no 
rosto e finalizar com o “volte sem-
pre”.  Já no atendimento com exce-
lência aplicam-se técnicas de acor-
do com cada tipo de cliente. 

Hoje, o atendimento precisa ser 
diferenciado e o que diferencia é o 
atendimento que humaniza. Não 
somos robôs! Relacionamos com 
pessoas. Precisamos comunicar 

com empatia, respeito e com todos 
os envolvidos no negócio: parceiros, 
gestores, funcionários e clientes. 

Encantamos ao atender além 
das necessidades e dos desejos 
das pessoas. Para isso, as compe-
tências teóricas, técnicas e, prin-
cipalmente, as comportamentais 
devem ser ampliadas. As pessoas 
que atendem pessoas precisam co-
nhecer os produtos e os serviços da 
empresa e treinar o olhar para de-
tectar o perfil de seus clientes. Ser 
capaz de observar, perguntar o es-
sencial e escutar efetivamente para 
apresentar a solução ao cliente. Um 
treinamento contínuo faz progredir 
um bom profissional de atendimen-
to para um profissional que ultra-
passa a expectativa dos clientes. 

Vamos pegar o exemplo do início 
e transformá-lo em um atendimen-
to diferenciado. Veja como ficaria:

Ao chegar a uma loja a atenden-
te se aproxima dizendo “bom dia”. 
Pergunta o meu nome, se identifica 

e diz para eu ficar a vontade e co-
nhecer a loja. Vejo uma camisa es-
portiva na prateleira enfeitada e ela 
se aproxima dizendo que é um lindo 
presente e me mostra também uma 
linda calça. Em seguida, me leva até 
a seção de calçados. Ao pagar, a 
caixa me entrega os produtos, um 
mini panetone  e um cartão de Feliz 
Natal assinado por todos da loja!

Esse tipo de atendimento, sim, se 
identificaria com o Natal, momento 
de fé em que trocamos presentes, 
abraços e sorrisos. 

“ “Vislumbramos um au-
mento de aproximadamente 
20% em comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior em Conceição do 

Mato Dentro. 

“ “     Hoje, o atendimento 
precisa ser diferenciado e 

o que diferencia é o atendi-
mento que humaniza. Não 

somos robôs! 

“ “
     Chegar ao fim de um 

ano tão sofrido e ouvir re-
latos otimistas de lojistas 
das cidades mineradoras 

pode ser considerada 
uma vitória
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Otimismo é a palavra que descre-
ve o presidente da Federação das 
Associações Comerciais e Empre-
sariais de Minas Gerais (Federami-
nas), Emílio Parolini, ao analisar a 
reta final de 2019 e o início de 2020 
do meio empresarial. Segundo ele, 
medidas adotadas pelo Governo Fe-
deral, aliadas às boas práticas de 
gestão, poderão impulsionar de vez 
o setor comercial e garantir não só 
vendas satisfatórias no Natal, mas 
um próximo ano de bons resultados. 
   
O Natal deste ano será melhor que 
o último? 
Este ano realmente está sendo um 
ano bem melhor que o passado, 
pelo próprio clima que estamos vi-
vendo com o cenário nacional. As 
expectativas são as melhores com 
relação a nossa economia em fun-
ção das medidas que o Governo Fe-
deral tem adotado. Podemos citar 
como exemplo as medidas da Li-
berdade Econômica, que facilitam a 
vida do empresário. Essa ansiedade 
positiva faz com que a classe em-
presarial invista mais. Outra coisa 
que podemos destacar também é a 
baixa de juros, que tem contribuído 
de sobremaneira para este cenário. 
Por tudo isso, acredito que as coisas 
vão continuar fluindo bem melhor 
que em cenários passados.

O senhor demonstra muito otimis-
mo. Essa perspectiva de melhora 
pode se realizar em curto prazo?
Eu acredito que o comércio está 
crescendo. Os negócios, indepen-
dente do segmento, estão evoluindo 
principalmente com as medidas do 
governo. A indústria da construção 
civil tem investido bastante e por 
isso gerado negócios para o comér-
cio. Existe hoje um acúmulo de capi-
tal que está parado e, a curto passo, 
esse dinheiro será injetado no mer-
cado. Tenho certeza que, para 2020, 
a perspectiva de crescimento ultra-
passará todas as metas do governo, 
principalmente no que se diz respei-
to à classe empresarial.

O estado de Minas Gerais passa por 
grandes dificuldades financeiras. 
Quais os rumos que os empresários 
devem tomar? 

São várias as medidas que a classe 
empresarial deve adotar. Primeira-
mente, posso citar a preocupação 
com a inovação em seu mercado 
de atuação. Os empresários devem 
estudar esse mercado a fundo. Isso 
é muito oportuno no momento em 
que devemos estar conectados 
com as vias tecnológicas que ele 
nos oferece. Hoje, é fundamental o 
uso da tecnologia em prol de nos-
sos negócios: a criação de um site, a 
adoção do e-commerce para a pos-
sibilidade de venda pela internet, 
além o uso de mídias sociais para 
fomentar essa venda. Outro ponto 
muito importante é que a empresa 
esteja filiada a uma associação co-
mercial, que está aí para lutar pelos 
direitos dos empresários, propor-
cionando, além de tudo, a capaci-
tação profissional de seus colabo-

radores e diversas vantagens ao 
associado. Também é fundamental 
que nós, empresários, não fiquemos 
dependendo de verba pública para 
desenvolvermos o nosso negócio, 
apesar dela ser de extrema impor-
tância. Nós é que temos que pensar 
a nossa empresa.

Quais as dicas da Federaminas para 
o comércio atrair o consumidor e 
garantir boas vendas neste Natal?
Investir em redes sociais, que é uma 
ferramenta de extrema importância 
hoje neste mundo globalizado. Ou-
tra dica é fazer uma bonita vitrine 
em seu negócio para atrair os con-
sumidores, lógico que dependendo 
de seu ramo de atuação. E o mais 
importante, na minha opinião, é que 
o empresário promova um contato 
direto com o consumidor de uma 
forma criativa e objetiva.

Como viabilizar a diversificação da 

economia por meio do empreende-
dorismo? 
Volto a destacar o uso da tecno-
logia. Um exemplo disso são as 
startups, que possuem várias fer-
ramentas úteis aos empresários 
de qualquer segmento, ao setor 
público e mesmo ao consumidor 
final. Nosso ambiente econômico 
está bem dinâmico e o empresário 
deve estar atualizado. Tanto no se-
tor da mineração, da indústria ou 
comércio. O empreendedorismo só 
vai acontecer quando o empresário 
estiver filiado a alguma instituição, 
neste caso a uma associação co-
mercial, para ter acesso aos bene-
fícios disponibilizados, por exemplo, 
pelo Sebrae. São inúmeros benefí-
cios que facilitam o empreender e 
como investir em seu negócio.

O setor do comércio é o que mais 
gera emprego em Minas Gerais. 
Qual a projeção para as contrata-
ções temporárias em 2019?
A projeção é muito positiva. As con-
tratações ocorrem de maneira gra-
dativa, mas existem vários empre-
endedores que estão gerindo seu 
próprio negócio em micro e peque-
nas empresas. Ao mesmo tempo em 
que o número de contratações tem-
porárias cresce devido às empresas 
normais, os micro-empresários es-
tão empreendendo de sua maneira, 
ou seja, todos estão crescendo e o 
mercado só tem a ganhar com isso.

O atendimento é uma das grandes 
críticas do consumidor. O quanto 
atender bem o cliente pode influen-

ciar nas vendas?
O bom atendimento necessariamen-
te passa pela capacitação desses 
colaboradores, que pode vir através 
de parcerias, seja com o Sebrae, ou 
mesmo com as diversas associa-
ções comerciais. Essas instituições 
possuem várias ferramentas para 
isso, como palestras, consultoria e 
treinamentos. 

Por fim, há algo mais que gostaria 
de pontuar?
O que eu tenho sempre falado é 
que estamos vivendo um momento 
de crescimento muito positivo em 
2019. E este crescimento continu-
ará no ano de 2020. Ele será além 
do que o próprio governo imagina. 
Mas a nossa busca é com relação ao 
desenvolvimento local. Por isso, os 
empresários devem participar efe-
tivamente dessa busca, com ações 
voltadas para a própria sociedade e 
também participando de entidades 
voltadas para seu negócio, como 
as associações comerciais, que têm 
papel de representar as empresas 
e seus gestores nessa busca para o 
desenvolvimento. Quando falamos 
de empresas de mesmo segmento, 
não devemos pensar em concorrên-
cia e sim na união para que todos os 
processos que travam o desenvol-
vimento ocorram com maior facili-
dade. Isso se chama associativismo. 
Palavra chave para uma sociedade 
justa e próspera. Entidades e poder 
público devem andar lado a lado 
com a classe empresarial e socieda-
de civil para gerar o crescimento da 
economia.

“Estamos vivendo um momento muito positivo em 
2019, que continuará em 2020”

Entrevista Presidente da Federaminas, Emílio Parolini, mostra otimismo para o setor empresarial e estimula a prática do associativismo

Foto Divulgação

         Tenho certeza que, 
para 2020, a perspectiva de 

crescimento ultrapassará 
todas as metas do governo, 
principalmente no que se diz 

respeito à classe 
empresarial.

“ “
Emílio Parolini dirige a Federaminas desde 2014
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Fim de ano: comércio espera acompanhar 
aquecimento da economia em Itabira

Desenvolvimento Com a chegada de grandes empreendimentos e investimentos na cidade, a previsão é de que lojistas tirem proveito da 
maior circulação de dinheiro

A chegada de novos em-
preendimentos, a aplicação 
de investimentos públicos e 
privados e a perspectiva de 
outras movimentações nos 
próximos meses voltaram a 
aquecer a economia de Ita-
bira. Como mostrou o Jornal 
DeFato na edição de outubro, 
o número de empregos, após 
anos em queda, apresentou 
crescimento exponencial, o 
que aumenta diretamente a 
quantidade de dinheiro circu-
lando na cidade. Cenário que 
estimula o comércio e deixa 
mais esperançosos os lojis-
tas para as vendas de fi m de 
ano. 

A Associação Brasilei-
ra do Trabalho Temporário 
(Asserttem) estima que, até 
dezembro deste ano, serão 
abertas 10,9 mil vagas em 
todo o estado de Minas Ge-
rais, um crescimento de 14% 
em relação ao ano passado. 
Em Itabira, segundo a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), a expectativa é de que 
pelo menos 300 postos de 
trabalho temporários este-
jam disponíveis no mercado 
durante o período. 

De acordo com o presi-
dente da CDL, Eduardo Mo-
raes, nesta época do ano, a 
maioria das lojas contrata 

em torno de 20% além do seu 
quadro de funcionários, algu-
mas chegam a 30%. Segundo 
ele, o cenário positivo do mu-
nicípio dá indícios de que as 
vendas terão crescimento em 
2019, o que também puxa para 
cima a criação de vagas tempo-
rárias.   

Além de aumentar a em-
pregabilidade, Eduardo afi rma 
que os dois últimos meses de 
2019 serão importantes para 
apresentar os refl exos do con-
texto econômico favorável, não 
só para Itabira, mas também 
para o Brasil. “A nossa eco-
nomia está caminhando, com 
certeza está melhor que o ano 
passado. Em Itabira, principal-
mente, o comércio local está 
indo muito bem com a chegada 

de novos empreendimentos e 
investimentos, inclusive inter-
nacionais. Nós que estamos no 
dia-a-dia da loja já percebemos 
que o pessimismo em relação 
ao mercado já passou”, destaca 
o presidente. 

Para Eduardo, a cada novo 
negócio aumenta a circulação 
de dinheiro na cidade, já que 
crescem o poder aquisitivo e de 
compra. O presidente da CDL 
Itabira afi rma que as vagas de 
emprego oferecidas por gran-
des empreiteiras no cenário 
minerário da região também 
contribuem para os índices 
positivos de empregabilidade. 
Dessa forma, segundo Eduar-
do, a análise é de que não só o 
fi nal de ano seja positivo, mas 
também o início de 2020.

A empresária Carolina Lage 
está muito confi ante em rela-
ção às vendas de fi nal de ano 
e aposta nas plataformas digi-
tais para alavancar ainda mais a 
comercialização dos produtos. 
As expectativas, segundo a lo-
jista é de que as vendas online 
subam em até 20%. Sobre con-
tratações temporárias, a em-
presária afi rma que já mantém 
um quadro seguro de funcio-
nários, mas, caso haja necessi-
dade, não descarta que novas 
vagas poderão surgir. 

Enésio Henrique é gerente de 
uma loja de calçados em Itabi-

ra e estima que as empresas 
da rede abrirão oportunidades 
temporárias para o Natal. Se-
gundo ele, um desafi o a ser 
vencido nesta época do ano é 
manter o estoque sempre cheio 
e com a maior variedade de 
produtos possíveis. 

Estamos todos confi antes e 
preparados. O cenário está me-
lhorando para todo mundo. No 
caso de Itabira, nós, comercian-
tes, precisamos estar habilita-
dos para acompanhar as mu-
danças que chegam com esse 
período de progresso em que 
vive a cidade”, afi rma Enésio. 

Presidente da CDL Itabira, Eduardo Moraes, vê cenário melhor 
em 2019 do que no ano passado

 Foto: DeFato

 Foto/; Thamires Lopes/DeFato

Lojas de Itabira se preparam para as vendas de fi m de ano

Calendário Especial

Com a chegada do fi m de ano e a perspectivas de 
maior movimentação no comércio, a Prefeitura de Ita-
bira divulgou, via decreto, um calendário especial para 
funcionamento das lojas em dezembro. Os horários di-
ferenciados já começam a valer a partir dos dia 2. 
Veja a tabela ao lado!

TENDÊNCIAS DE MERCADO
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Colégio Integra: um 2020 repleto de boas novas
O ano de 2020 prome-

te marcar a história da 
Colégio Integra, em Con-
ceição do Mato Dentro. 
Fundada em 2017 como 
um curso pré-vestibular, 
a instituição cresceu e 

abre as portas no ano que 
vem para alunos da 1ª a 3ª 
série do Ensino Médio. Par-
cerias foram consolidadas 
com a Prefeitura de CMD e a 
mineradora Anglo American 
para desconto a estudantes. 

E tudo isso acontecerá em 
uma sede novinha. 

A nova casa do Integra 
está localizada na avenida JK, 
bem no Centro de Conceição 
do Mato Dentro. As obras se 
intensifi caram desde agosto 

Endereço da nova sede: avenida JK, 797, Centro, Conceição do Mato Dentro
Telefones: (31) 3868-2767 e (31) 97171-1672

Ariel Branco

Informe publicitário

e fi cam prontas neste fi m de 
2019. Toda a estrutura pode-
rá ser vista de perto a partir 
do dia 2 de dezembro, com 
visitas agendadas. 

“Faço convite para que to-
dos venham aqui conhecer 

as nossas futuras instala-
ções, conhecerem um pouco 
mais os professores, conhe-
cerem a nossa didática e os 
diferenciais que a gente quer 
trazer para 2020”, convida 
Eduardo Pimenta, fundador 
da Integra. 

O colégio fi rmou parce-
rias com a Anglo American 
para o Ensino Médio e com a 
Prefeitura de Conceição, no 
pré-vestibular, para oferecer 
bolsas que chegam a 100% 
de desconto. “Vale lembrar 
que o Integra é parceiro do 
Sistema de Ensino Bernoulli, 
que além de ter um dos ma-
teriais didáticos mais sólidos 
do país, traz ainda platafor-
mas digitais de aprendizado, 
e treinará e acompanhará de 
perto os professores e toda 
a equipe do Integra desde o 
início. 

As matrículas estão aber-
tas para o pré-vestibular e 
para o Ensino Médio e se-
guem até o dia 31 de janeiro. 
As vagas são limitadas. 

São Gonçalo aposta na estruturação e 
diversifi cação do comércio

Mais dinheiro 14º salário pago pela Prefeitura aos servidores públicos municipais é um dos fatores que animam os lojistas

O comércio em São Gonçalo 
do Rio Abaixo nunca esteve tão 
estruturado e competitivo, em 
especial se comparado às ci-
dades vizinhas. É o que garan-
te o presidente da Associação 
Comercial Industrial, Agrope-
cuária e de Serviços da cidade. 
(Aciasgra), Agilson Lúcio Cos-
ta. Ele que está à frente da ins-
tituição há três anos, destacou 
a diversifi cação de produtos 
comercializados na cidade.

Segundo Agilson, antes o co-
mércio era voltado a suprimen-
tos básicos, como alimentação 
e vestuário. Atualmente, as lo-
jas estão mais estruturadas e 
grandes lojas, vindas inclusive 
de Belo Horizonte, se instalam 

no município. “Se antes nossos mo-
radores saíam daqui para comprar 
no comércio de cidades vizinhas, 
hoje são os de fora que vêm à ci-
dade. Nosso preço é competitivo e 
nossa estrutura em nada deve às 
outras cidades”, destacou.

E esse entusiasmo tem outro 
fator: o 14º salário dos servidores 
públicos municipais, anunciado pelo 
prefeito Antônio Carlos Noronha Bi-
calho (PDT). A gratifi cação especial 
tem embasamento em lei, que con-
diciona o recebimento da gratifi ca-
ção aos requisitos de assiduidade, 
bom comportamento, cordialidade, 
pontualidade, dentre outros requi-
sitos.

“Temos ciência da importância 
das atividades desempenhadas pe-

los servidores para garantir uma boa 
gestão pública da administração públi-
ca. Mais importante que reconhecer é 

propor ações que comprovem este reco-
nhecimento e essa gratifi cação especial 
demonstra isso”, destaca Antônio Carlos.

 Foto: Arquivo DeFato

São Gonçalo deverá ter ruas movimentadas neste fi m de ano
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Tradição comercial e injeção econômica são apostas 
para alavancar vendas no fi nal de ano em Monlevade

Setor Apesar de historicamente estar atrelada à siderurgia, economia monlevadense também se apoia na força de seu comércio

A cidade de João Monlevade 
nasceu a partir da siderurgia, 
com a instalação da forja cata-
lã. A partir dessa forja, deu-se 
início à atual ArcelorMittal Mon-
levade Aços Longos, importante 
propulsora do desenvolvimento 
econômico do município. Con-
tudo, mesmo com a presença 
da multinacional, a economia 
monlevadense tem outro forte 
alicerce econômico: o comércio.

João Monlevade sempre foi 
conhecida pelo forte comércio 
local. Os principais diferenciais 
apontados tanto pelos morado-
res quanto pelos clientes que 
frequentemente vêm de cidades 
vizinhas é a concentração de lo-
jas no centro, fácil acessibilidade 
e preços competitivos. Agora, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) aposta em mais dois com-
plementos para alavancar as 
vendas de fi nal de ano: horário 
ampliado de funcionamento do 
comércio, somado à regularida-
de do pagamento do 13º salário 
por parte da Prefeitura.  

As alterações no horário já 
entram em vigor a partir do 
dia 2 de dezembro. Já no dia 6, 
a Prefeitura de João Monlevade 
anunciou que fará o pagamento 
da segunda parcela do 13º salá-
rio aos servidores públicos mu-
nicipais. Portanto, espera-se o 
aumento das vendas logo na pri-

meira semana, com injeção de 
mais de R$ 9 milhões na praça. 
Isso sem levar em consideração 
o pagamento do direito traba-
lhista pelas demais empresas, 
como a própria ArcelorMittal.

Enfeites de Natal
Outro fator que a Prefeitura 
afi rma que será diferencial para 
alavancar o comércio local será 
o investimento, com recursos 
próprios, em luzes de Natal. Os 
locais ainda são analisado pelo 
Executivo, mas serão escolhi-
dos com apoio da Fundação 
Casa de Cultura.
Um dos pontos que já se encon-
tra enfeitado é a Praça Sete de 
Setembro, no centro comercial 
da cidade. Com saída para as 
avenidas Wilson Alvarenga e 
Getúlio Vargas, o local já vem 
recebendo elogios dos que por 
ali passam. Exemplo é a auxiliar 
de Serviços Gerais, Ana Cristina 
Santos. Ela, que trabalha duran-
te todo o dia e estuda a noite, 
passa obrigatoriamente pelo lo-
cal. “A praça já é linda e merece 
atenção especial durante todo 
o ano. É em frente a um quartel 
da Polícia Militar e por isso 
deveria ser melhor explorada. 
Tomara que essa atenção es-
pecial dada no período de Natal 
se estenda nos demais dias”, 
declarou.

Confi ra os horários especiais de funcionamento 
do comércio neste fi nal de ano:
- De 2 a 6 de dezembro: 9h às 19h

- 7 de dezembro: 9h às 14h

- 8 de dezembro: fechado (feriado)

- De 9 a 13 de dezembro: 9h às 19h

- 14 de dezembro: 9h às 14h

- 15 de dezembro: fechado

- De 16 a 20 de dezembro: 9h às 20h

- 21 de dezembro: 9h às 18h

- 22 de dezembro: 9h às 18h

- 23 e 24 de dezembro: 9h às 21h

- 25 de dezembro: fechado

- 26 de dezembro: 13h às 19h

- 27 de dezembro: 9h às 19h

- 28 de dezembro: 9h às 13h

- 29 de dezembro: fechado

- 30 e 31 de dezembro: 9h às 19h

Praça Sete de Setembro é iluminada para o Natal em Monlevade

 Foto:  Cíntia Araújo/DeFato

A revitalização da avenida Getúlio Vargas, no trecho que corta 
o bairro Carneirinhos, é um assunto discutido desde a década de 
70. A intenção é criar uma espécie de calçadão no trecho entre a 
esquina com a rua Geraldo Miranda e a Praça Sete de Setembro.

Apesar de não ser exatamente isso que consta em um Projeto 
de Lei encaminhado à Câmara de Vereadores, é de interesse do 
atual governo em revitalizar a avenida Getúlio Vargas. A proposta 
que tramita no Legislativo prevê um investimento de R$ 1,6 milhão 
na avenida. Ainda sem parecer, a matéria será discutida junto a 
representantes da classe comercial, especialistas em mobilidade 
urbana e ainda, à Associação de Cooperação e Integração dos Por-
tadores de Defi ciência de João Monlevade (Acinpode).

Próximo passo: revitalização da Getúlio Vargas

 Foto:  Arquivo DeFato
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Barão de Cocais vive um ano 
dramático em 2019. Desde que 
as sirenes da barragem Sul Su-
perior, da Vale, tocaram pela 
primeira vez, em fevereiro, a ci-
dade passou a conviver com as 
incertezas. Nove meses depois 
do baque, com cerca de 400 
moradores ainda distantes de 
suas casas nas comunidades de 
Vila do Gongo, Piteiras, Socorro 
e Tabuleiro, o município tenta 
mostrar vigor para ter um fim 
de ano melhor do que foram os 
meses passados. 

A esperança, de acordo com 
a Associação Comercial e Indus-
trial de Barão de Cocais (Acia-
bac), é de que o setor lojista 
apresente considerável recupe-
ração no Natal. Para isso, a pró-
pria entidade convoca os filiados 
a buscarem novas práticas. 

“Este ano em especial foi 

Vencendo a instabilidade: comércio em Barão tem 
esperança de melhora para o natal

Avanço Geração de empregos, ações de reparação de danos e novas licenças para atividades minerárias são vistos como combustíveis 
para crescimento no setor comercial

Luzes prometem encantar em Santa Bárbara
Tradição há sete anos no na re-

gião do Médio Piracicaba, o “Natal 
de Luzes de Santa Bárbara” será 
inaugurado no dia 1º de dezembro. 
A decoração, que ocupa o Centro 
Histórico da cidade, atrai diversos 
turistas da região. 

Como todos os anos, a decoração 
ganha um atrativo especial para as 
crianças, a Casa do Papai Noel, que 

um ano de enfrentarmos gran-
des desafios. A economia do 
país em recuperação e risco de 
rompimento de barragem, des-
ta vez em nossa cidade. Nós da 

Aciabac buscamos nos reinven-
tar e crescer mesmo na crise. 
Tivemos que ser mais criativos, 
tivemos que aproveitar ao má-
ximo as novas oportunidades e 

encontrar novos caminhos”, ex-
plicou Bruno Quintão, assessor 
de comunicação da associação.

Ainda de acordo com a Acia-
bac, as atividades comerciais 

vêm se recuperando ao longo 
dos últimos meses graças às 
obras emergenciais da Vale, 
que geraram mais de 500 em-
pregos diretos para a cidade, 
às ações da mineradora para 
reparação dos danos causados 
ao município e também às no-
vas licenças obtidas para a ex-
pansão da atividade minerária.

Proprietário de um em-
preendimento de presentes e 
variedades na área central da 
cidade, Igor Azevedo aposta 
na mudança de cenário e esti-
ma boas metas para as vendas 
de final de ano. “Acredito que o 
Natal está vindo com uma for-
ça maior. A situação na cidade 
melhorou e nós podemos ver 
isso nitidamente pelo movi-
mento e pelos produtos vendi-
dos aqui na loja”, comentou o 
empresário.

Centro comercial de Barão de Cocais já se prepara para as vendas de natal

 Foto:  Matheus Henrique

ficará próxima da Praça Cleves 
de Faria. O espaço terá cenário 
de trono, gramado, estrelas e 
iluminação com strobos. 

A iluminação será acesa, to-
dos os dias, às 19h30 e apagada 
às 6h. Já a música é suspensa às 
22h, respeitando a Lei do Silên-
cio. A decoração ficará no Centro 
Histórico até o dia 6 de janeiro. 

 Foto Divulgação

Luzes de Natal colorem o Centro Histórico de Santa Bárbara
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Crescimento. Associação comercial estima acréscimo de até 25% nas vendas de fim de ano na comparação com os demais 
períodos do ano 

Com economia do município em alta, lojistas esperam 
Natal polpudo em Conceição do Mato Dentro

Cidade mineira que mais teve cresci-
mento em arrecadação proporcionada 
pela mineração em 2019, graças à reto-
mada da Anglo American, Conceição do 
Mato Dentro vive um momento econô-
mico inédito na história. O crescimento 
vigoroso na circulação do dinheiro desde 
o primeiro trimestre e a injeção de mais 
verbas com o benefício do 13º salário 
deixam otimistas os empresários do mu-
nicípio neste fim de ano. A projeção é de 
que as vendas no Natal aumentem até 
25% na comparação com os resultados 
dos meses passados.

De acordo com o presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Conceição 
do Mato Dentro (CDL), Haécio Lages, o 
crescimento é notório quando compa-
rado com os números do ano passado, 
de novembro a dezembro. “Não fizemos 
pesquisas com nossos associados, mas, 
segundo a CDL Minas, o cenário é muito 
positivo, perspectiva de 20% a 25% de 
aumento nas vendas e de 8% a 10% na 
empregabilidade temporária”, afirma o 
presidente. 

Haécio aponta que fatores como o pa-
gamento da primeira parcela do 13° salá-
rio, a Black Friday e a chegada das férias 
escolares também contribuem para o 
otimismo no comércio e se aliam ao cos-
tumeiro crescimento de vendas da época 
do Natal, data considerada a mais quente 
em todo ano para os lojistas.

BOOM DA MINERAÇÃO 
Haécio Lages destaca que, em 2019, 

foi a primeira vez que a mineradora An-
glo American, desde que iniciou suas ati-
vidades em Conceição do Mato Dentro, 
não teve suas operações interrompidas 
por algum motivo. A retomada e a pre-
paração para a terceira fase jogam para 
cima a arrecadação do município com a 
Compensação Financeira por Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem). Somente 
de março a novembro, segundo números 
da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
os royalties renderam mais de R$ 80 mi-
lhões aos cofres municipais. 

Segundo o presidente da CDL, as ati-
vidades da mineradora impactam não 

só de forma direta injetando dinheiro no 
Tesouro Municipal, mas também com 
contratações e circulação do dinheiro nos 
vários setores da cidade.  

Assim, de acordo com Haécio, os 
royalties destinados a Conceição ajuda-
ram no desenvolvimento do comércio lo-
cal e na criação de novas oportunidades 
de trabalho.

CAPITAL DO ECOTURISMO
Reconhecida como a Capital Mineira do 

Ecoturismo, Conceição do Mato Dentro 
é destino para milhares de viajantes du-
rante todo o ano. A partir de dezembro, 
com o período de férias, esse movimento 
cresce. Oportunidade para que os lojistas 
aproveitem e incrementem ainda mais as 
vendas.  

Haécio conta que a CDL e a Associação 
Comercial têm monitorado o crescimen-
to deste setor através do “Observatório 
do Turismo”, que mapeia a movimenta-
ção. “A Prefeitura também abraçou o 
turismo como atividade importante para 
não ficarmos reféns da mineração. Tem 

cada vez mais turistas em Conceição que 
fomentam o comércio e incrementam o 
consumo”, disse o presidente

Conforme a secretária municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Eco-
nômico, Renata Guimarães, o cenário 
positivo para a economia em Conceição 
não se resume apenas em um fim de 
ano otimista. Segundo ela, há um cres-
cimento constante da economia local 
e a Prefeitura tem adotado ações para 
fazer que isso aconteça de forma sus-
tentável.

A Prefeitura tem investido em todas 
as áreas que impactam na diversificação 
econômica do município. Assim, o con-
junto recente dos indicadores de ativida-
des econômicas aponta sinais compatí-
veis de crescimento gradual em nossa 
economia local. Para exemplificar, cito a 
implantação do ensino superior através 
da Universidade Federal de Viçosa e do 
Hospital Regional, obras que, sem som-
bra de dúvidas, transformarão nossa ci-
dade”, destaca a secretária.

 
CRESCIMENTO É SENTIDO
Marileia Silva é empresária em Con-

ceição há mais de 10 anos e está espe-
rançosa para as vendas de fim de ano. 
Especializada no mercado feminino, ela 
confirma a expectativa para as vendas 
de Natal e afirma que desde o início do 
ano já se planeja para essa época. “Já 
sabemos que as pessoas compram pre-
sentes para confraternização, além de 
contar com a chegada dos turistas com 
as férias escolares”, conta. 

Já para Luciana Cintra, o foco é se or-
ganizar para atender a grande demanda 
do mercado, abastecer o estoque e se 
dedicar ao máximo. “Eu nunca falaria 
mal do comércio porque é dele que tiro o 
meu sustento e este ano a situação está 
bem melhor”, confirma a comerciante.

De acordo com o presidente da CDL, o crescimento é notório quando comparado com os números do ano passado, 

 Foto: PMCMD
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Todos os anos os Correios recebem 
centenas de cartinhas de crianças que es-
peram ganhar um presente do “bom ve-
lhinho”, o Papai Noel. Os pedidos vão dos 
mais tradicionais, como bicicleta, boneca, 
skate e carrinho de controle remoto, aos 
mais modernos e mais caros também, 
como celular, tablet, PlayStation e Xbox. 
Este ano, os Correios de Itabira coletaram 
700 cartas nas Cemeis Stella Lage Rosa e 
Maria Torres Horta e na Escola Municipal 
Pedreira do Instituto.

“Cada dia mais eles querem o brinque-
do eletrônico. No início tivemos muitas 
cartinhas pedindo presentes mais baratos, 
como peteca, bola, régua e garrafinha de 
água. Mas também teve criança que pediu 
celular, tablet. Tem presente que cabe no 
bolso de todo mundo”, argumentou a ge-
rente dos Correios de Itabira, Graziele Sales.

Ela argumenta que as escolas são orien-
tadas a pedirem para que as crianças deem 
opções de presentes e que informem que 
nem todos têm condições de doar presen-

tes mais caros. No ano passado, por exem-
plo, a campanha Papai Noel dos Correios 
recebeu mais de 28 pedidos de bicicletas. E 
apenas três foram atendidos.

“É difícil porque realmente é um presen-
te muito caro. Neste caso, quando vai che-
gando no fim da campanha, a gente pede 
às pessoas que doem para as crianças ma-
terial escolar, boneca ou bola. Para evitar 
que elas realmente não ganhem nada. Por-
que quando chega a hora da entrega (dos 
presentes) e a criança não receber nada é 
muito triste. A criança não entende porque 
o Papai Noel esqueceu só dela”, comentou 
Graziele Sales.

Nas cartinhas as crianças matriculadas 
nas três escolas municipais expõem como 
se comportaram ao longo do ano e expres-
sam o que desejam ganhar de Natal. É o 
caso da Ana Luiza das Dores Martins, de 
10 anos, aluna da Escola Municipal Pedrei-
ra do Instituto. Ela conta que pretende ser 
médica quando adulta e pediu uma cesta de 
primeiros socorros de brinquedo.

A campanha se estende até o dia 4 de 
dezembro, data limite para a entrega dos 
presentes. A expectativa é que 100% das 
cartas sejam apadrinhadas. Os presentes 
serão entregues pelos Correios nas esco-
las até no dia 6, data que se encerra o ano 
letivo.

Em Itabira, os interessados podem 
comparecer nas agências dos Correios na 
João Pinheiro e na avenida Daniel Jardim de 
Grisolia, de segunda a sexta-feira, de 8h30 
às 17h30. Aos sábados apenas a agência 
da Daniel Jardim de Grisolia está aberta. O 
horário de funcionamento é de 9h às 12h. 
Mais informações: (31) 3831-2920.

Papai Noel dos Correios
A campanha Papai Noel dos Correios 

nasceu pela iniciativa de alguns emprega-
dos que, durante a rotina de trabalho, re-
cebiam cartinhas escritas por crianças des-
tinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. 
Sensibilizados, alguns deles resolveram 
adotar as cartinhas e enviar os primeiros 
presentes. Com o passar do tempo, a ação 

foi ganhando proporção na empresa e aca-
bou se transformando em um projeto cor-
porativo dos Correios.

Em 30 anos de campanha, foram aten-
didas mais de 6 milhões de cartinhas – mui-
tas delas com histórias emocionantes de 
solidariedade. Essa corrente do bem une 
esforços de empresa, empregados e vo-
luntários da sociedade para atender, den-
tro do possível, aos pedidos de presentes 
daqueles que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

 Foto: Thamires Lopes

As cartinhas foram encaminhadas para a 
sede dos Correios em Itabira

Crianças de Itabira enviam 700 cartinhas para o 
Papai Noel dos Correios

Solidariedade Crianças pedem presentes que vão dos tradicionais brinquedos aos mais modernos



Novembro 2019 www.defatoonline.com.br10

BOMBOU NA WEB
www.defatoonline.com.br
BOMBOU NA WEB
www.defatoonline.com.br

Assassinato choca Serra dos Alves
Reprodução

Papa Francisco troca cartas com criança itabirana
Reprodução 

Itabira A itabirana Ayana Maria Silveira Figueiredo ga-
nhou um presente de aniversário muito especial no iní-
cio do mês de novembro. A pequena menina comple-
tou 6 anos recentemente e recebeu uma carta vinda 
diretamente da Cidade do Vaticano. Além do texto, ela 
ganhou uma foto do Papa Francisco e um terço aben-
çoado. A correspondência vinda do Vaticano, endere-
çada à pequena garotinha itabirana, foi assinada pelo 
monsenhor Paolo Borgia, da Secretaria de Estado. Ayana recebeu a carta diretamente do Vaticano

Mudança da Policlínica gera manifestação na Igreja
João Monlevade A mudança da Policlínica, que funciona-
va no centro de João Monlevade, para o antigo Pronto 
Atendimento, no bairro Belmonte, foi alvo de manifes-
to durante uma missa na Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus. O assunto foi muito comentado nas redes so-
ciais, com opiniões favoráveis e contrárias à utilização 
da igreja para esse tipo de ação. A Prefeitura, por meio 
de vídeo institucional, justifi ca a mudança devido a ne-
cessidade de reforma do prédio da Policlínica. O vídeo 
mostra infi ltrações no teto e nas paredes, banheiros 
com condições precárias, janelas com vidros quebrados 
e muitos outros pontos. No entanto, a população ques-
tiona onde está o projeto de reforma e o prazo para esta 
ser concluída. O assunto foi comentado nas redes sociais

Reprodução 

Serra dos Alves  A pacata localidade de Serra dos Alves, no distri-
to de Senhora do Carmo, em Itabira, fi cou chocada com a morte 
brutal de uma garota de 14 anos. O corpo da menina foi encontra-
do no dia 10 de novembro, dentro de um córrego. Um homem de 
32 anos foi preso e confessou à Polícia Civil ser o autor da morte 
da adolescente. Ele assumiu que assassinou a jovem após uma 
discussão, razão pela qual “perdeu a cabeça e a asfi xiou”, jogando 
o seu corpo em seguida em um córrego. Inicialmente, o exame 
de necropsia não constatou elementos no corpo da vítima para 
afi rmar a existência de crime sexual. Entretanto, materiais foram 
colhidos e serão analisados durante o curso do inquérito policial. 

Um homem de 32 anos foi preso e confessou à Polícia Civil
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é  número previsto de 
empregos indiretos que 
devem ser criados nos 

primeiros meses de 
2020 em Itabira. 

Novo boom?
Itabira - Projetos da Vale 

previstos para terem início 
já nos primeiros meses de 
2020 poderão gerar milha-
res de empregos em Itabira. 
Pelo menos é o que anun-
ciam fontes consultadas 
por DeFato. Empresários 
falaram à reportagem que 
a expectativa é de que o 
município viva, guardadas 

às devidas proporções, um 
período semelhante ao que 
experimentou entre o fim 
da última década e início da 
atual, chamado de boom 
da mineração. Segundo co-
mentaram, a mineradora 
poderá requerer até 3 mil 
novos trabalhadores indire-
tos, que chegariam contra-
tados por empreiteiras. 

11

NOTÍCIAS DA MINERAÇÃO

Expansão da mina do Baú é autorizada
Barão de Cocais - A Câma-

ra de Atividades Minerárias 
(CMI), órgão vinculado ao 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), autorizou 
recentemente a expansão da 
Mina do Baú, em Barão de 
Cocais. A mina do Baú pro-
duz hoje 300 mil toneladas 
de minério de ferro por ano. 
A MR Mineração conseguiu, 

ao mesmo tempo, as licenças 
prévia (LP), de instalação (LI) 
e operação (LO) para pas-
sar a extrair 4,5 milhões de 
toneladas por ano, 15 vezes 
mais que a capacidade atual. 
A licença requerida é para 
dez anos. A empresa prevê 
20 meses de obras após a 
obtenção das autorizações 
ambientais. 

Vale volta a operar mina em Mariana

Mariana - A Agência Na-
cional de Mineração (ANM)
autorizou a Vale a voltar a 
operar a Mina Alegria, pró-
xima ao Complexo Germa-
no, pertencente à Samarco, 
em Mariana. A mina estava 
interditada desde março 
de 2019. De acordo com a 
empresa, com a autoriza-
ção, fica liberada a capa-

cidade de cerca 8 milhões 
de toneladas de ferro por 
ano (Mtpa) das aproxima-
damente 50 milhões (Mtpa) 
que estavam paralisadas, 
como foi apresentado no 
Relatório de Desempenho 
da Vale do 3T19 e possibi-
litará o retorno parcial das 
operações a seco na Mina 
de Alegria.

3 mil

Nove metros mais alta

Conceição do Mato Den-
tro - A Anglo American bus-
ca autorização para elevar a 
capacidade de sua barragem 
de rejeitos, em Conceição do 
Mato Dentro, após concluir 
um alteamento de 9 metros. 
A estrutura tinha 680 metros, 
mas foi alteada para 689 me-
tros acima do nível do mar. 
No entanto, o Ministério Pú-

blico recomendou aos órgãos 
ambientais do Estado que a 
discussão sobre a Licença de 
Operação (LO) fosse retirada 
de pauta até que as questões 
sobre as condicionantes sejam 
avaliadas e que não volte à 
mesa de discussões enquan-
to existirem comunidades 
na zona de autossalvamento 
(ZAS). 

R$

4,5
milhões  de toneladas  

por ano é a quantidade 
de minério que a MR 

Mineração deve extrair 
anualmente com a 

expansão da mina do 
Baú, em Barão de Cocais.
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