
Zema e Kalil trocam farpas
sobre medidas de contenção

A desavença entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil (PDS), e o governador do estado, Romeu Zema 
(Novo), sobre as medidas em relação a contenção da disse-
minação do coronavírus, ficou pública. Pelas redes socias, 
os políticos trocaram farpas e acusações, o que deixou o 
cenário político mineiro conturbado. De um lado, Zema 
reúne energias para fortalecer sua base de apoio na ALMG. 
Já Kalil surfa na popularidade de aprovação de 50% dos 
belo-horizontinos, segundo pesquisas do Instituto Paraná 
e o DataTempo. 

Gabriel azevedo defende candidaturas sem partido

Com passagens pelo PSDB e PHS, o vereador de Belo Horizonte, atualmente sem 
partido, Gabriel Azevedo é um defensor das candidaturas independentes de siglas. Em 
entrevista ao edição do brasil, ele defendeu que, livres da obrigação, os políticos teriam 
a opção de filiar ou não em legendas para se candidatar, o que minaria os chamados 
“partidos de aluguel”. “A participação da sociedade iria aumentar e os partidos políticos 
artificiais, que servem apenas de cartório eleitoral, acabariam”.
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coronavÍrus
O impacto na

economia brasileira 
Sem ter se recuperado plenamente da crise econômica 

dos últimos anos, o Brasil enfrentará mais um obstáculo para 
voltar a crescer: o coronavírus. Além dos efeitos negativos 
serem sentidos pela Bovespa, a maior parceira comercial 
do país foi a principal atingida pela COvID-19, a China. Com 
cidades em quarentena e diversas fábricas fechadas, para 
conter o surto da doença, a economia chinesa retraiu, exi-
gindo menos matéria-prima para a produção fabril. “Essa 
paralisação é bastante danosa, especialmente para Minas 
Gerais, que tem nas commodities agrícolas e minerais a base 
das suas exportações”, diz o economista-chefe da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida.

Isolamento social no 
país e em Minas Gerais
Escolas sem aula, instituições culturais com ativida-

des paralisadas, academias fechadas e igrejas realizando 
missas e cultos on-line. Essas têm sido algumas das 
medidas tomadas para prevenção da COvID-19, doença 
causada pelo coronavírus. A fim de controlar a pandemia 
no país, autoridades têm pedido aos brasileiros que 
permaneçam isolados em seus lares. A recomendação 
gerou a campanha #FiqueEmCasa. Segundo o coach 
emocional, Winderson de Sousa, a rotina por si só será 
alterada, por isso é importante ficar em alerta e buscar 
algo produtivo para fazer, tanto para ocupar o tempo 
quanto a mente.

Agenda esportiva sente 
os efeitos da pandemia

O futebol e o esporte em geral sofrem interferências nos 
calendários por causa do coronavírus. Ainda não é possível 
quantificar os efeitos do cancelamento das competições 
no Brasil e no mundo, mas já se avançam estimativas 
preocupantes do ponto de vista financeiro para os clubes 
e entidades esportistas. Isto porque, sem a realização dos 
jogos, os clubes perdem com bilheteria. Além disso, a pan-
demia fez surgir uma incerteza acerca dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020. No entanto, essa é a atitude correta por 
parte das autoridades, pois deve prevalecer a preservação 
da saúde de toda a sociedade. Saiba mais sobre o assunto 
na coluna esportiva de Wanderley Paiva.

Aumento abusivo no preço de itens 
que evitam o contágio é crime

e deve ser denunciado ao Procon

Álcool em gel, máscaras, água sanitária, alimentos e até 
papel higiênico. Em tempos de pandemia, a corrida por pro-
dutos que ajudam no combate à disseminação da COvID-19 
ou que podem ser estocados levou a disparada nos preços 
das gôndolas de supermercados e farmácias. Porém, se o 
aumento não for justificável, a prática é considerada crime 
contra a economia popular. E, como explica o promotor de 
Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, Paulo de 
Tarso Filho, pandemia não é motivo. “vale a pena frisar que 
jamais será considerada justa causa o aumento da demanda 
em situações como a que ocorre agora em razão da COvID-19”.

15 milhões de brasileiros 
sofrem de transtorno bipolar 

Segundo estimativa da ABTB, ao menos 15 milhões de 
brasileiros possuem o transtorno bipolar. A doença é marcada 
por alterações repentinas de humor e não tem cura, mas tem 
tratamento à base de medicamentos e terapia. A maioria dos 
casos (60%) se manifesta na fase da adolescência, mas são 
descobertos apenas na idade adulta.

Após faturar R$ 186,75 bilhões em 2019, 
o setor de franquias prevê um crescimento 
de 8% para este ano. Os dados são da ABF 
e mostram que Minas Gerais tem grande 
destaque no franchising. No ano passado, o 
setor cresceu mais do que a média nacional, 
11%, no estado, e faturou R$ 14,5 bilhões. Em 
2020, a expectativa de expansão é de mais 
11%. A diretora da ABF Regional Minas Gerais, 
Danyelle van Straten, destaca a inteligência 
em rede como principal fator de sucesso 
do segmento. “O mercado de franquias já 
nasceu colaborativo. Todas as soluções e 
melhores práticas são compartilhadas, logo, 
é mais fácil da pessoa encontrar novos cami-
nhos dentro de uma rede”.

Setor de franquias espera
crescer 8% este ano
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leíse costa

cultura para os idosos
bastante oportuno o interesse da sociedade civil em oferecer 
oportunidades para que as pessoas acima dos 60 anos tenham 
mais acesso a atividades artísticas em Belo Horizonte. Olhando 

por esse lado, a iniciativa do Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) 
em dar aulas de teatro, canto e cinema para esse público-alvo por meio 
do projeto Experimenta 60+ merece destaque.

O MM Gerdau faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, na 
zona Sul da capital mineira, local que passou a ser conhecido por possibilitar 
o contato com diversas opções culturais, como o Espaço do Conhecimento 
UFMG, Memorial Minas Gerais vale, Centro Cultural Banco do Brasil, Casa 
Fiat de Cultura, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, entre outros luga-
res abertos ao público de maneira gratuita, o que é uma raridade no país.

De fato, essa é uma ação que precisa ser exaltada, mesmo porque o 
poder público, com suas políticas sociais tacanhas, não tem a menor con-
dição de oferecer melhores oportunidades aos nossos idosos que, segundo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já tem expectativa de 
vida de 76 anos. Deste modo, se aventurar em um novo campo com mais de 
60 anos pode ser o início de um hobby ou até mesmo uma nova profissão.  

De acordo com Alexandre Milagres, curador do museu, as escolhas 
das oficinas se deram como forma de propor atividades que tenham 
impactos socializantes e engajamento para as pessoas entendam a im-
portância do coletivo. Ele disse ainda que deve ser avaliado como positivo 
o histórico dessas atividades na sociedade, uma vez que os trabalhos nas 
artes cênicas mostram que há um rico campo para o desenvolvimento 
de diferentes talentos. 

No país dos desempregados, a situação fica ainda mais complicada 
para que as pessoas a partir dos 60 anos voltem ao mercado de trabalho 
ou encontrem alguma ocupação no dia a dia. Sendo assim, essa é uma 
chance para que esses idosos sigam ativos e participantes na sociedade.

A verdade é que essa não é a primeira vez que o museu oferta pro-
postas exclusivas para idosos, o Ateliê 60+, projeto realizado todas as 
terças-feiras, às 9h30, que promove atividades de pintura livre para esse 
público utilizando técnica acrílica sobre tela, acontece há 5 anos. “Esse não 
foi um projeto tirado da cartola, o museu está há um tempo construindo 
essa relação, tentando entender e desenvolvendo novas formas de lidar 
e acolher esse público para além dos estereótipos”, afirma Milagres. 

Por esse motivo, essa iniciativa privada e o engajamento da sociedade 
civil tem um significado público decisivo, já que contribui para criar um 
ambiente destinado a troca de experiências desses cidadãos que, muitas 
vezes, são esquecidos socialmente. 

Sem dúvida, estamos diante de uma ação de resultado prático, 
coletivo e inclusivo para a terceira idade. Que surjam mais ideias como 
essa por parte de outras entidades de Belo Horizonte.

Coincidentemente, no meu artigo 
anterior, usei a metáfora do Dilúvio 
para falar das tempestades que se 
abateram sobre Minas Gerais, de 

modo especial em Belo Horizonte, cujos 
carros boiando lembravam a Arca de Noé, 
singrando sobre as águas que, abundante-
mente, caíram dos céus. 

Neste meu comentário, usarei da mes-
ma figura de linguagem, porém relacionada 
ao mito bíblico da Torre de Babel, contido no 
livro de Gênesis. 

A história nos conta que a humanidade 
era uniforme nas gerações seguintes ao 
Grande Dilúvio, falando um único idioma. 
A soberba do homem, todavia, o fez achar 
que poderia chegar aos Deuses, construindo 
uma torre até a sua morada, no alto do céu. 
Quando a torre estava em determinada altu-
ra, os deuses se enfureceram e provocaram 
uma confusão dos diabos, confundindo a 
linguagem das pessoas. Este mito é utilizado 
como uma tentativa de se explicar a existên-
cia de tantas línguas.

A partir desse fato, a obra foi suspensa, 
pois uma verdadeira balbúrdia se instalou: 
todos falavam e ninguém entendia coisa 
alguma. Essa confusão parece ter-se reins-
talado na humanidade, a partir de janeiro 
deste ano, quando as primeiras notícias 
passaram a ser veiculadas sobre a existência 
de uma grande ameaça à humanidade: um 
novo coronavírus, assim denominado por 
ser de uma cepa mutante e ter a forma de 
uma coroa. Ele foi recentemente batizado de 
Sars-Cov-2 e o nome da doença respiratória 
por ele causada de COvID-19.

A nova confusão começou a surgir com 
a desimportância dada ao assunto por 
algumas autoridades médicas, que afirma-

vam em redes sociais que este seria apenas 
um vírus a mais, que causaria uma simples 
gripe, não havendo, portanto, motivo para 
pânico entre as pessoas. Ademais, sua taxa 
de letalidade era inferior a de outros vírus 
que infectaram a humanidade e esta, ao 
fim e ao cabo, resistiu bravamente. 

 Em sentido contrário, outros alardea-
vam que se tratava de vírus desconhecido, 
mutante, que se originara de morcegos, 
mamíferos largamente consumidos como 
iguaria na China. E que este novo vírus 
poderia se espraiar rapidamente mundo 
afora, causando mortes, principalmente em 
idosos, em geral fragilizados por problemas 
de hipertensão, diabetes, doenças renais, 
cardiovasculares e respiratórias. 

De fato, a pandemia já fora constatada 
pela Organização Mundial da Saúde. Houve 
até quem dissesse que o vírus foi gerado em 
laboratório e utilizado na guerra geopolítica 
da China para dominar a economia mun-
dial. Para essas pessoas, o fato de terem 
montado em 10 dias um grande hospital 
de campanha, com mil leitos, exclusivo para 
os infectados pelo novo coronavírus era bas-
tante sintomático para se comprovar a tese 
de que tudo fora previamente engendrado.

No mesmo diapasão, o fato de os índices 
das Bolsas de valores dos principais países do 
mundo apresentarem quedas vertiginosas, 
aviltando o preço de mercado das grandes 
corporações, em especial das fornecedoras 
de insumos estratégicos para a China, foi 
entendido como uma ação astuciosa da 
mão invisível do Partido Comunista, que 
controla o “capitalismo estatal” do país 
vermelho. Para muitos, aquele país oriental 
aproveitou-se da baixa e adquiriu as ações a 
preço de banana.

A bem da verdade, estratégia é algo 
que os chineses dominam, com sua paci-
ência e sabedoria milenares. Aliado a este 
fato, a palavra crise, em mandarim, nada 
mais é que a junção de dois ideogramas 
antagônicos: ameaça e oportunidade. O 
povo chinês, por tradição cultural, não vê 
a crise – como a causada por este novo 
coronavírus - apenas como uma ameaça, 
mas também e, principalmente, como 
uma oportunidade para conquistar espaço 
estratégico. Lucro, enfim.

Sabe-se que a China, em pouco menos 
de 2 meses, já controlou o surto e até já 
desativou os hospitais de campanha, após 
o vírus infectar mais de 80 mil e causar a 
morte de mais de 3.000 pessoas. Países 
do hemisfério Norte, como Alemanha, 
Estados Unidos, Espanha e Itália, após con-
tabilizarem perdas humanas, econômicas 
e financeiras, deliberaram, tardiamente, 
recomendar que os cidadãos se isolem em 
suas casas, frequentando os locais públicos 
somente por necessidades médicas e para 
adquirir víveres. 

Em meio ao fogo cruzado de informa-
ções desencontradas, o Brasil segue como 
se fosse uma ilha de tranquilidade em meio 
a um oceano revolto por contaminações e 
mortes. Apesar de 654 casos de contami-
nação confirmados e 7 mortes até agora, 
boa parte da população brasileira tem 
subestimado a pandemia e aproveitado 
os recessos forçados para ir à praia, clubes 
e a shoppings, ao invés do recomendável 
isolamento social. 

Assim, só nos resta torcer para que o 
vírus não suporte o nosso calor ou para que 
Deus – que é brasileiro – nos ajude nessa 
previsível e difícil travessia.

“partidos políticos artificiais iriam acabar”, defende
Gabriel Azevedo sobre candidaturas independentes

Recentemente diagnosticado com 
o novo coronavírus, o vereador de 
Belo Horizonte Gabriel Azevedo, 
com passagens pelo PSDB e PHS, 

nunca escondeu de ninguém que prefere ser 
um político sem partido. Emancipado, mas 
não sozinho. Já foi subsecretário da Juventude 
no governo de Anastasia (PSDB) e coordena-
dor de mídias sociais da campanha vitoriosa 
de Kalil (PSD) à Prefeitura de Belo Horizonte. 
Com fama de incisivo, ele é defensor das 
candidaturas independentes. Entretanto, a 
Constituição Federal de 88 decreta a filiação a 
algum partido como uma das obrigações para 
ser eleito a cargos políticos no país. Prestes 
a ter que escolher uma sigla para concorrer 
a uma possível reeleição no próximo pleito 
municipal, o edição do brasil conversou com o 
vereador sobre sua defesa pela emancipação 
partidária.

*Explicação do próprio vereador em sua
conta no Twitter, no dia 7 de novembro de 2018.

por que você é defensor das candida-
turas independentes?

A democracia não é o regime da maioria. Ela 
é o regime de qualquer um. O princípio demo-
crático é a participação. Exigir a filiação partidá-
ria para uma candidatura é limitar esse direito. 
Mais de 90% das nações adotam essa ideia e 
o Brasil faz parte de um grupo minoritário. No 
nosso caso, há um agravante, as legendas não 
são democráticas internamente e, muitas vezes, 
servem de barreira a quem deseja se candidatar. 
Isso não é bom para nossa sociedade.

 

e quais seriam os benefícios para so-
ciedade?

São dois grandes benefícios. Primeiro, o fluxo 
para a participação da sociedade iria aumentar e 
os partidos políticos artificiais, que servem ape-
nas de cartório eleitoral, acabariam. As legendas 
verdadeiramente ideológicas e comprometidas 
com a democracia interna iriam se fortalecer. Se 
ninguém fosse obrigado a participar de uma legen-
da, apenas aquelas que, de fato, se constituíssem 
como um grupo com valores, teriam chance de 
seguir existindo. É fundamental dizer que não sou 
contra partidos políticos. Pelo contrário, entendo 
que eles podem ter um papel a agregar. Todavia, 
no caso brasileiro, a obrigatoriedade gera estru-
turas hierárquicas que não contribuem para nossa 
sociedade. 

para o vereador, é impossível que o 
político concilie suas prioridades com 
a do partido?

Não é impossível. Pode ocorrer. Entretanto, não 
deveria ser obrigatório. Quem quiser participar 
de um partido político e defender suas bandeiras 
pode. Quem preferir proteger suas bandeiras sem 
um partido também tem essa permissão. Fica difícil 
compreender por qual razão as pessoas acham que 
alguém não pode ter ideias sem ter um partido 
político. E também fica difícil entender porque 
alguns insistem na hipocrisia de que estar num 
partido significa obrigatoriamente defender ideias. 
Não é o caso.

o vereador defende as candidaturas 
independentes para concorrer a todos 
os cargos políticos?

Sim. Nas eleições majoritárias, de senador, 
prefeito, governador e presidente, é fácil, quem 
tem mais votos vence. Nas eleições proporcionais, 
de vereador, deputado distrital, deputado estadual, 
deputado federal, defendo o sistema distrital-misto, 
onde metade das cadeiras adota o modelo 
first-past-to-vote (o país é dividido em distritos com 
a mesma porção de eleitores em cada, o que faz o 
tamanho territorial dessas partes variar, ganha o 
candidato a deputado federal que for mais votado 
no distrito*) e outra metade adotaria o modelo pro-
porcional de lista aberta para valorizar as legendas. 
Se o sistema proporcional permanecer, defendo a 
formação de chapas sem partido num modelo de 
lista cívica. 

sem base partidária, um parlamentar 
independente não ficaria fragilizado? 
como ele faria para articular suas 
pautas?  

Não. Não é meu caso na Câmara Municipal e 
estou sem partido há um bom tempo. Aprovo pro-
jetos de lei com urbanidade, participo de comissões 
e atuo com desenvoltura. Às vezes, as pessoas se 
esquecem que o Brasil é imenso e que, para começo 
de conversa, quase todas as câmaras municipais de 
5.570 municípios possuem apenas 9 vereadores. Na 
maioria das vezes, cada um é de um partido político. 
O excesso de legendas também criou uma fragmen-
tação nas assembleias e no Congresso Nacional. 
Em vários casos há um parlamentar para cada 
legenda ou poucos. O que deve unir as pessoas no 
parlamento não é necessariamente a agremiação 
partidária, mas a defesa de ideias.

O que a constituição diz sobre o tema?

A Constituição, ao mesmo tempo que defende 
o pluralismo de posições, no seu artigo primeiro, 
afirma, no artigo 14, que a filiação partidária é 
condição de elegibilidade. Há ainda a adoção do 
Pacto de San Jose da Costa Rica, que tem valor de 
emenda constitucional e permite as candidaturas 
independentes. Por isso, a questão está até no 
Supremo Tribunal Federal, que convocou audiência 
pública para discutir a validade das candidaturas 
independentes.

como funcionaria a questão de fi-
nanciamento da candidatura de um 
político sem partido?

Hoje, a questão do financiamento funciona 
de duas formas: doações de pessoas físicas e o 
Fundo Partidário Eleitoral. O fundo, como existe, 
é um absurdo. Não há critério de distribuição e 
os donos dos partidos entregam o dinheiro para 
quem preferem. Isso é fatal para a democracia por 
criar condições desiguais de disputa. A maioria 
dos candidatos continua sem recursos e os valores 
vão em geral para quem já possui mandato. Isso é 
comprovado por alguns estudos. O candidato sem 
partido não teria o fundo e contaria com doações 
de pessoas físicas.

pela defesa das candidaturas sem 
partido, já sofreu algum tipo de pre-
conceito ou rejeição na câmara?

Pelo contrário, quase todos os meus colegas 
defendem a ideia e adorariam vê-la implementa-
da. A maior parte não gosta de estar no partido 
em que está e gostaria de exercer o mandato sem 
partido. Aliás, no âmbito da Câmara Municipal não 
há a menor lógica partidária. É o caso de quase 
todos os parlamentos brasileiros. vivemos uma 
artificialidade hipócrita e há muitos desavisados 
que permanecem a defendendo. Em geral, nunca 
se candidataram e nunca exerceram um mandato. 
Falam sobre o que não conhecem.

Aos 34 anos, o vereador Gabriel Azevedo quer a
alforria de partidos para defender novos mandatos
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A Babel na pandemia

“a democracia não é
o regime da maioria.

ela é o regime de
qualquer um”
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experimente a cachaça “purana”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Menos congestionamento e mais segurança 
na MG-030, que será duplicada no trecho compre-
endido entre o viaduto em arco, altura do bairro 
Chácara Bom Retiro, até o trevo da máquina (no 
final da Av. Presidente Kennedy), totalizando 4 km. 
As obras tiveram início no dia 16 de março.

A duplicação será feita em parte do trecho 
municipalizado – Km 18,9 ao 24,78 – nos dois 
sentidos das pistas e será executada somente 
com recursos municipais (R$ 21 milhões). “O 
projeto foi estudado com muito critério e serão 
evitados cortes de taludes e construção de 
grandes muros de arrimos. Além da duplicação, 
o trecho também receberá iluminação de LED. A 
previsão de término é no final do ano”, ressalta 
o prefeito de Nova Lima, vitor Penido (DEM). 

vale lembrar que essa é uma das grandes 
obras de infraestrutura da administração munici-
pal para propiciar mais segurança nessa rodovia. 
Na década de 2000, então prefeito da cidade, 
Penido, também, realizou obra na MG-030: “Em 
2004, entregamos a duplicação do trecho de 
mais de 8 km, que era muito perigoso e que vai 
do trevo da máquina ao vila da Serra”, lembra. 

atenção redobrada

A prefeitura orienta que os motoristas 
evitem passar pelo local, principalmente em 
horários de pico, mas quem precisar seguir pelo 
trecho deve ficar atento ao trânsito e obedecer 
à sinalização, pois haverá lentidão, máquinas e 

homens na pista, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h. Os motoristas de veículos leves têm a 
opção de seguir pelos acessos até o Centro da 
cidade e pegar novamente a MG-030.

parque aurilândia 

Esse local passou por intervenções para 
limpeza de parte do material carreado devido 
a deslizamento de encosta, em decorrência de 
fortes chuvas. O governo municipal concluiu 
projeto para a solução definitiva para esse tre-
cho, onde vai ser executada obra de contenção, 
com previsão de início nas próximas semanas. 
Acontecerão, portanto, simultaneamente às 
obras de duplicação da MG-030.

coronavírus contamina
relação entre zema e Kalil

Mesmo que o assunto não tenha sido 
explorado completamente pela grande 
mídia mineira, na semana passada, 

aconteceu a cisão política que colocou em lados 
opostos o governador Romeu Zema (Novo) e, o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). 

O estopim do epicentro, como todos sabem, 
foi o decreto de situação de emergência por 
parte do prefeito para conter a propagação 
do coronavírus. Embora o prefeito afirme que, 
naquele mesmo dia (quarta-feira, 18), os dois 
haviam tratado do assunto e, segundo Kalil, eles 
estariam de acordo sobre ampliar as restrições 
para toda a região metropolitana. 

No dia do bate-boca público entre o prefeito 
e o governador, apenas o secretário-geral do 
governo Zema, vereador Mateus Simões (Novo), 
fez críticas a Kalil por ter se precipitado sobre o 
tema, sem levar em consideração as consequên-
cias do impacto da decretação de emergência.

No final do mesmo dia, amigos de Kalil 
afirmavam que a ida de Simões para a Cidade 
Administrativa detendo poderes, inclusive, de 
porta-voz, talvez tenha preconizado, em defi-
nitivo, e antecipado o distanciamento político 
entre o prefeito e o governador. Se bem que 
o grupo de Kalil já vem nutrindo essa tese há 
muitos meses, tanto que no final de fevereiro 
fez uma enorme algazarra para anunciar a 
filiação do senador Antonio Anastasia ao PSD. A 
ida do antigo tucano para o partido do prefeito 
foi importante e, ainda por cima, aguçou o faro 
político de Kalil.

Além do episódio da semana passada, 
também veio à tona pesquisas eleitorais do Ins-
tituto Paraná e do DataTempo avaliando o atual 
prefeito de Belo Horizonte (PBH) positivamente. 
Se o pleito fosse hoje, Kalil estaria reeleito com 
média de 50% dos votos válidos. E mais, 2 dias 
depois, o próprio jornal O Tempo afiançava 
que a população considera como positiva a 
administração da PBH.

Com a presença de Mateus Simões ao lado 
do governador, quem falar mal da administração 
sem ter fundamento, especialmente se tratando 
de denúncias ou colocações vazias, vai levar o 
troco. Essa seria uma espécie da frase dita, à épo-
ca, do governo do ex-presidente Collor: “Bateu, 
levou”, costumava dizer o seu então porta-voz 
Cláudio Humberto. Aliás, esse foi o comentário 
ouvido por deputados na Assembleia Legislativa.

Os amigos próximos de Zema costumam 
dizer que ele não é de aceitar provações, inclu-
sive, diante deste possível afastamento político 
do prefeito. Na avaliação dessas pessoas, se o 
governador perceber que está errado, é capaz 
de voltar atrás e pedir desculpas. Agora se for 
o contrário, ele não abre mão das suas con-
vicções administrativas e do seu viés político. 
Como se sabe, sua administração já registrava 
problemas diante da falta de dinheiro, o que 
só agravou com a chegada do coronavírus. 
Mesmo assim, são dilemas e demandas inca-
pazes de abatê-lo, é o que garantem as fontes 
ouvidas pelo edição do brasil.

Para além do episódio da pandemia do 
COvID-19, Zema precisa reunir energias para 
conduzir outra empreitada: reconstruir sua base 
de apoio na Assembleia. Semana passada, o seu 
líder na Casa Legislativa, Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), jogou a tolha. Ao anunciar sua saída 
do posto, o parlamentar lamentou com amigos 
sobre as dificuldades de convencer os deputa-
dos do Partido Novo, o mesmo do governador, 
de votarem nos projetos do Executivo. “Aí fica 
difícil. Espero que ele escolha alguém capaz de 
trazer mais harmonia entre os nossos colegas 
de parlamento”, pontificou Carneiro.

Kalil teria a preferência de 50% dos eleitores

simões vai ser impiedoso com os
adversários do governo mineiro
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Deputado cobra e Copasa publica licitação
para projeto de água no Rio São Francisco

Após audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), realizada no início de março (03), a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) finalmente publicou o aviso de licitação para 
a implantação do sistema de abastecimento de água no município de 
Montes Claros – Sistema São Francisco.

O deputado estadual Arlen Santiago (PTB) como um dos autores, 
havia sido convocado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da 
ALMG, e contou com a participação de prefeitos, vereadores e lideranças 
de todo o estado. O edital inclui a captação no Rio Francisco, Elevatória 
de Água Bruta (EAB), Estação de Tratamento de Água (ETA), Adutora de 
Água Bruta (AAB) e Adutora de Água Tratada (AAT).

O esperado é que o contrato seja executado em 16 meses, a partir 
de 1º de agosto de 2020 até 1º de dezembro de 2021. As empresas 
interessadas na oferta terão até o dia 26 de maio para entregar as 
propostas. 

O parlamentar afirma que vai acompanhar de perto e certificar o 
andamento do projeto. “Essa obra tem papel fundamental nas ações 
de amenização dos efeitos da seca e de melhoria da qualidade de 
vida na região. vamos continuar atentos e cobrando resultados. O 
primeiro passo foi dado, mas não vamos descansar até que a popu-
lação não precise mais enfrentar problemas relacionados à falta de 
água”, garantiu.

luta antiga

Durante a audiência pública realizada na ALMG, Arlen Santiago, que 
já vem lutando pela execução da obra há mais de 12 anos, deu ênfase às 
condições desumanas com que o município de Montes Claros tem sido 
tratado no que se refere ao abastecimento de água. “Não tem cabimento 
a principal cidade do Norte de Minas, com quase 500 mil habitantes, 
totalmente industrializada enfrentar o desabastecimento de água por 
uma total falta de planejamento e desinteresse”, disse o parlamentar.

Na ocasião, ele também lembrou que havia condenado no ano 
de 2017, durante audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da ALMG, a construção da barragem do 
Rio Pacuí, uma vez que ele não tinha sequer capacidade de abastecer 
os municípios que banhava, sendo uma obra desperdiçada. Ele afirmou 
que se tratava de um projeto feito às pressas, com um custo elevado de 
R$ 150 milhões e que não seria capaz de solucionar a questão da falta 
de água na cidade.

O deputado acredita que, agora, a obra realmente saia do papel 
e atenda com eficiência os montes-clarenses, ao contrário do que 
ocorreu em 2015, quando o então governador Fernando Pimentel 
(PT), durante visita a Montes Claros, anunciou a autorização para a 
ordem de início da obra, a chamada Barragem de Congonhas, inclusi-
ve, espalhando outdoor por todo o município celebrando a conquista 
e nada foi feito.

arlen santiago: “essa obra tem papel fundamental
na melhoria da qualidade de vida na região”
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Prefeitura de Nova Lima
inicia duplicação da MG-030

Investimento será de R$ 21 milhões

Zé dirceu em BH
Nem mesmo os melhores repórteres investigativos sabem 

o motivo das discretas visitas do ex-ministro José dirceu a Belo 
Horizonte. Mas, fica a dica: sempre que ele está na capital 
mineira encontra-se com políticos de seu velho partido, o PT. 

Política em Juiz de Fora
Ao contrário da nota na semana anterior, na qual afirma-

mos que bruno siqueira (MDB) era prefeito de Juiz de Fora, ele, 
na verdade, é ex-prefeito da cidade. Segundo amigos próximos, 
bruno não tem pretensão de disputar cargo eletivo no pleito 
municipal deste ano.

ciro “metralhadora”
Membros da imprensa nacional estão chamando o ex-

-ministro ciro Gomes (PDT) de metralhadora, pois, em todas 
as suas entrevistas, fala mal de políticos, como lula (PT) e 
bolsonaro. Em sua última participação no Programa Roda 
vida, da Tv Cultura, ele foi enfático ao criticar a mídia. “O 
Brasil tem uma imprensa nada democrática, já que apenas 
5 famílias dominam os maiores veículos de comunicação do 
país”, disparou. Mas ciro esqueceu de mencionar o fato de 
que, na era da comunicação virtual, tudo está bem diferente.

mulheres poderosas
Segundo a economista e analista de projetos sociais, iara 

vânia, atualmente, os valores pagos pelo Bolsa Família têm 
como beneficiárias diretas, em 90% dos casos, mulheres. 
“As donas de casa são mais organizadas na hora de gastar o 
dinheiro, dando prioridade aos filhos”. Será?

 pimentel na política
Discretamente, o ex-governador fernando pimentel (PT) 

está desenvolvendo ações políticas. Segundo pessoas próximas, 
ele tem ajudado na articulação de candidaturas de prefeitos 
em diversas regiões do Estado, especialmente nos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri.

críticas ao governador
Avaliando o cenário político mineiro, o jornalista orion 

teixeira, participando de um Programa na Tv Assembleia, foi 
taxativo: “No momento, politicamente, o governador romeu 
zema (Novo) tem perdido espaço”.

pior para os desempregados
“Quando ocorrem pandemias, como a do coronavírus, 

muitas pessoas e empresas ficam prejudicadas. A tendência 
é que os subempregados e desempregados sejam as maiores 
vítimas, pois, sem dinheiro circulando e as atividades empre-
sariais enfraquecidas, a vida dessas pessoas se complica ainda 
mais”. Comentário do cientista político sergio fausto. 

Governo X congresso
“Nem a pandemia do coronavírus foi suficiente para ar-

refecer os ânimos entre o Palácio do Planalto e o Congresso 
Nacional. Depois que os parlamentares derrubaram os vetos do 
presidente em alguns projetos, a situação está azeda”, garante 
o jornalista Gerson camarotti.

crescimento pífio
De Brasília, eis o comentário do jornalista João borges: “O 

crescimento da economia brasileira está centrado no consumo 
das pessoas. Mas, sem investimento em obras de infraestru-
tura, essa caminhada fica difícil. Esperar só pelo consumo dos 
brasileiros é muito frágil”, alfineta o comentarista.
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Mercado de franquias prevê
crescimento de 8% para 2020

Todos fomos surpreendidos com a eclo-
são de um novo vírus e sua recente chegada 
ao Brasil, ainda com efeitos inesperados, 
mas que demanda de todos a adoção de 
algumas cautelas, muitas delas ligadas à 
higienização e distanciamento social. Tais 
condutas têm por objetivo evitar a disse-
minação e o contágio e, portanto, visam à 
proteção da coletividade.

Esse fato inesperado, por sua importân-
cia social e correlação com a saúde pública, 
não é ignorado pela ordem jurídica e, não 
obstante os compromissos e ajustes que a 
todo momento firmamos em nosso dia a 
dia, tem a potencialidade de impactá-los, 
alterando-se obrigações e reajustando 
responsabilidades contratuais e inadim-
plemento correlato, hipóteses estas que 
serão brevemente abordadas neste artigo.

Todo contrato, mesmo aqueles verbais, 
são relevantes e de certo modo represen-
tam a maneira mais moderna de interação 
econômica. A expectativa de que determi-
nada conduta será realizada pelo contra-
tante (como o pagamento de um valor em 
determinada data, ou comparecimento 
da parte transportada ao dia e horário 
combinados para o transporte) gera, em 
favor da outra parte, a justa possiblidade de 
entabular multas e deliberar sobre formas 

alternativas de rescisão contratual, o que 
se justifica em razão do inadimplemento 
da obrigação. Como dito acima, contudo, 
fatores inesperados podem excepcionar 
mesmo o que já havia sido entabulado 
entre as partes.

Este novo e inesperado cenário que 
experimentamos com o novo coronavírus 
melhor se adequa, juridicamente falando, 
a figura da “força maior”, por se tratar de 
evento inevitável causado, até onde se 
sabe, por forças naturais; se assemelharia 
a uma enchente ou um incêndio, aconte-
cimentos que, embora são de certo modo 
previsíveis, não poderiam ser considerados 
ou devidamente antevistos à época em que 
o compromisso restou estabelecido.

Nesse sentido, como determina o art. 
393, do Código Civil brasileiro, “o devedor 
não responde pelos prejuízos resultantes 
de caso fortuito ou força maior, se expres-
samente não se houver por eles respon-
sabilizado”. Eventualmente, cuidando-se 
de relação de consumo, temos ainda no 
artigo 6º, do Código de Defesa do Consu-
midor, regra que dispõe ser direito básico 
do consumidor a proteção à sua saúde e 
segurança, dispositivo que atende ainda 
a preceito constitucional, segundo o seu 
artigo 6º.

Mas é preciso destacar também que, 
nos casos em que o inadimplemento pela 
hipótese da força maior se apresenta evi-
dente no caso concreto, a modificação da 
obrigação deve ser realizada pelas partes 
em observância à menor onerosidade para 
a parte prejudicada, ainda que se trate de 
relação de consumo. É dizer, portanto, ser 
preferível que se promova ao adiamento de 
determinada obrigação, ou reajustamento 
de pontos específicos, com a manutenção 
dos demais pontos já contratualizados, 
do que se promova à rescisão integral do 
contrato, sobretudo diante de grave prejuízo 
que ao final será suportado por parte que 
também se apresenta inocente neste cená-
rio. Como não poderia ser diferente, será o 
bom senso quem melhor solucionará cada 
caso concreto.

Em suma, diante desse fator externo e 
que já representa espécie clara de crise hu-
manitária, que não pode ser subestimada, 
dadas as fatalidades em termos globais, é 
de se aconselhar que os contratos presentes 
e futuros sejam revistos e repensados para 
se adequarem às novas regras de saúde pú-
blica editadas pelas autoridades federais, 
estaduais e municipais, haja vista que a or-
dem jurídica possui instrumentos legítimos 
para que tal revisão seja implementada.

Os contratos e a possível modificação
das obrigações em razão do COvID-19

Em 2019, segmento faturou mais de R$ 185 bilhões

O setor de franquias encerrou 2019 de 
forma positiva. Os números estrondosos 
divulgados pela Associação Brasileira de 

Franchising (ABF) apontam o alto faturamento 
do segmento. O mercado cresceu 6,8% e injetou 
R$ 186,75 bilhões na economia nacional em 
2019. O número de redes aumentou 1,4%, com 
isso 2.918 novas marcas foram criadas no ano 
passado. Já o índice de novas unidades de nomes 
existentes subiu 4,7%, o que constitui 160.958 
novas franqueadas.

O franchising também tem colaborado para 
a empregabilidade do país. No ano passado, o 
número de novos postos de trabalho cresceu 
4,6%, o que representa 1.358.139 milhão de 
pessoas empregadas pelo setor.

O mercado de franquias em Minas expan-
diu 11% em número de redes no ano passado, 

atingindo o patamar de 780 marcas em operação 
em todo o estado. As operações de franchising em 
Minas faturaram R$ 14,5 bilhões em 2019, um 
crescimento de 8% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Já em número de unidades, o mer-
cado mineiro expandiu 11%, com 9.333 operações.

O segmento vislumbra um ambiente eco-
nômico mais favorável para este ano, por isso, 
os números para o mercado de franquias são 
positivos para 2020. A previsão de crescimento é 
de 8% no faturamento, 6% no número de novas 
unidades, 1% no índice de novas redes e 6% nas 
taxas de novos postos de trabalho. Em Minas, a 
expectativa de crescimento é de 11%.

A inteligência coletiva é o principal fator 
dos altos números do segmento na opinião da 
diretora da ABF Regional Minas Gerais, Danyelle 
van Straten. “O mercado de franquias já nasceu 
colaborativo. Todas as soluções e melhores prá-
ticas são compartilhadas, logo, é mais fácil da 
pessoa encontrar caminhos dentro de uma rede, 
porque a pessoa aprende com a diversidade”.

Isso garantiu que o mercado passasse pela 
crise sem prejuízos, mas, mesmo assim, foi 
preciso criatividade. “O franchising conseguiu 
um aumento diferenciado nesses desafios 
econômicos que vivemos nos últimos meses. 
Contudo, diminuímos o percentual de cresci-
mento, continuamos em expansão, mas de 
forma menos acelerada. Para driblar a crise, 
novos formatos de franquias foram surgindo, 
modelos mais enxutos. Adaptações rápidas que 
são possibilitadas pela inteligência de rede”.

Adquirir uma franquia, na opinião da di-
retora, reduz riscos de prejuízos. “Isso porque 
a pessoa conta com um nome já testado no 
mercado, com uma rede colaborativa e com o 
valor de marca já percebido pelo consumidor”.

Apesar disso, o sucesso não é garantido. 
“Nenhum investimento tem um retorno certo. 

Investir é arriscar, por isso, é importante ter 
cautela. A pessoa deve verificar se há demanda 
do produto ou serviço e checar se a precificação 
está adequada ao mercado. É essencial alinhar 
essas expectativas com o franqueador e enten-
der que o sucesso depende do empresário que 
vai fazer a operação do negócio”.

Sobre a expectativa para 2020, Danyelle 
destaca a inteligência de rede como uma ten-
dência de mercado. “No dia a dia não posso 
perguntar ao meu concorrente o que ele tem 
feito para melhorar seu negócio, contudo, 
quando tenho uma franquia, posso perguntar 
a outro franqueado as medidas que ele tem 
tomado para alavancar seus resultados”.

O empresário Edmar do Carmo, franqueado 
da Restaura Jeans, em Belo Horizonte, conta 
que optou por abrir uma franquia por ter pou-
ca experiência em empreender. “A marca tem 
230 lojas espalhadas pelo Brasil e 29 anos de 
experiência e isso me passou segurança para 
fazer o investimento”, conta.

Priscila Magalhães, que está à frente de duas 
unidades da Empresta Bem Melhor, também acre-
dita que as pessoas preferem investir em algo já 
testado. “Antes de vender franquias, a Empresta já 
atuava no mercado e tinha uma marca construída, 
facilitando a identificação dos clientes e dando 
mais segurança aos investidores”, conclui.

segmentos que concentram o maior
número de unidades no brasil

Alimentação 35%

Saúde, beleza e bem-estar 19%

Serviços e outros negócios 9%

Moda 7%

no ano passado, setor foi responsável por
gerar mais de 1,3 milhão de novos empregos
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ministro X planalto
“O ministro da Saúde tem feito um trabalho brilhante 

na condução das ações contra o coronavírus. Todavia, a sua 
atuação poderia ter mais efeito se não fosse torpedeado o 
tempo todo pela alta cúpula do Palácio do Planalto”. Opinião 
do economista e cientista político ricardo sennes.

seriedade do assunto
Indagado pela imprensa se o coronavírus deveria ser levado 

a sério, o professor e membro da Academia Brasileira de Medi-
cina, paulo saldiva, atacou: “Depois que o vírus passou a ser 
transmitido no Brasil, o sistema sanitário perdeu o controle. 
Agora é esperar para ver o tamanho do problema”.

fim da lua de mel
Conversando com a imprensa, a senadora do Mato Grosso 

do Sul, simone tebet (MDB), atacou: “Acabou a lua de mel 
entre o Palácio do Planalto e o Congresso. A partir de agora, o 
presidente bolsonaro terá de parar de administrar pelas redes 
sociais e trabalhar com o Brasil real”, vaticinou.

 

sem bolsa de valores
Para o historiador marco antonio villa, as pessoas comuns 

não devem ficar impressionadas com o sobe e desce da Bolsa 
de valores de São Paulo. “Aquilo é um mundo à parte, pois 
a realidade de nosso povo, que trabalha e produz, é outra”. 

drama nacional
Diretor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo, 

antônio corrêa de araújo, comentou: “Diante do estrago 
econômico causado pelo coronavírus fica difícil saber o que 
fazer com os milhões de desempregados atuais. Ou seja, a 
esperança deles de conseguirem um trabalho de carteira 
assinada fica cada vez mais longe, pois a realidade será cruel 
nos próximos meses”.

pacheco na política
A partir deste início de abril, o senador rodrigo pacheco 

(MDB) pretende ficar mais tempo em Belo Horizonte e visitar o 
interior, ajudando a acertar muitas candidaturas às prefeituras, 
especialmente dos grandes municípios. 

alberto, o conselheiro
O ex-governador alberto pinto coelho, por conta de sua 

experiência política, tem sido consultado constantemente. 
Amigos queriam saber sua opinião sobre “jogar água fria” 
para minimizar a temperatura que subiu entre o governador 
zema e os deputados estaduais.

família silenciosa
Semana passada, foi o aniversário do ex-governador Hélio 

Garcia. Embora seja um político respeitado pelos mineiros, sua 
família sequer fez qualquer alusão à data. Aliás, nos últimos 
anos, só se fala em desavença entre filhas, genros e netos do 
ex-governador. Cruz credo, gente.

http://www.leitealcantara.com.br
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Coronavírus: conheça o impacto da
pandemia na economia brasileira

mundo todo já está 
sent indo os  e fe i -
tos causados pelo 
novo coronav í rus 
(COvID-19), seja pe-

las restrições sanitárias impos-
tas para evitar que a doença 
se espalhe ainda mais ou por 
questões econômicas, afinal 
essa pandemia, além de deixar 
como rastro vários mortos em 
diferentes países, também está 
fazendo estragos nas Bolsas de 
valores. Para se ter uma ideia, 
apenas neste ano, a Bovespa, 
principal índice acionário da 
Bolsa de valores de São Paulo, 
acumulou perda de 39%, che-
gando a 68.331 pontos. 

Entre as ações que foram mais 
afetadas destacam-se as das com-
panhias aéreas, principalmente, 
devido ao efeito da pandemia no 
setor de viagens, além da alta do 
dólar. A Smiles caiu 28,20%, a Azul 
teve baixa de 36,87%, a Gol per-
deu 28,02% e a CvC Brasil recuou 
32,25%. Outro setor que também 
está registrando queda é o de 
petróleo, sendo que as ações da 
Petrobras recuaram 15%. “Quando 
se trata de Bolsas de valores não 
é possível fazer previsões em curto 
prazo, porém, historicamente, o 
mercado demora de 12 a 24 meses 
para voltar a normalidade”, avalia 
o economista-chefe da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida. 

O economista diz que, além 
da retração econômica causada 
pelo coronavírus, o mercado acio-
nário também está sofrendo com 
a queda de braço entre Rússia e 
Arábia Saudita sobre o preço do 
petróleo. “A Petrobras possui um 
papel fundamental na Bovespa e, 
enquanto esses agentes externos 
não chegarem a um consenso sobre 
o valor do barril, a companhia bra-
sileira continuará com perdas, pois 
os investidores, ao analisarem o 
cenário, preferem investir em ativos 
mais seguros, como ouro e dólar”. 

exportações e importações 

O principal local afetado pela 
COvID-19 foi a China, país consi-
derado um termômetro para a 
economia mundial e brasileira. 
Para se ter uma ideia da impor-
tância dos chineses para o Brasil, 
em 2019, o país asiático comprou 

cerca de 30% de todos os produtos 
vendidos ao exterior, com destaque 
para as matérias-primas essenciais 
com baixo nível de industrialização 
(commodities). Entre elas estão a 
soja, o petróleo e o minério de ferro, 
um dos principais itens da balança 
comercial mineira. Juntos, eles res-
ponderam por 78% das exportações 
brasileiras no ano passado.

Com cidades em quarentena 
e diversas fábricas fechadas para 
conter o surto da doença, a eco-
nomia da China retraiu, exigindo 
menos matéria-prima para a pro-
dução fabril. “Essa paralisação é 
bastante danosa à economia do 
país, especialmente de Minas Ge-
rais, que tem nas commodities mi-
nerais e agrícolas a base das suas 
exportações”, afirma Almeida. 
Além disso, com a demanda em 
queda, os preços desses produtos 
recuaram significativamente no 
mercado internacional.

Outro segmento que também 
apresentou queda foi as importa-
ções. vários insumos, como com-
ponentes de medicamentos e itens 
para automóveis e eletrônicos, 
vêm de países afetados pelo novo 
coronavírus. “Por isso, linhas de 
produção ficam paradas, gerando 
desabastecimento nas empresas. 
As consequências são redução de 
jornada, férias coletivas e encare-
cimento dos produtos para o co-
mércio e os consumidores finais”. 

Almeida alerta para o ciclo 
vicioso. “A China é responsável por 
um terço das manufaturas, o que 
afeta tanto nas compras como ven-
das de insumos. Como consequên-
cia disso, há quedas nas vendas do 
varejo, turismo, enfim, em toda a 
atividade produtiva. Além disso, o 
comércio posterga contratações 
que aconteceria, por exemplo, para 
a Páscoa. Sem esses empregos, o 
nível de desemprego no país con-
tinuará alto, ou seja, menos renda 
e consumo das famílias”.

macroeconomia 

De acordo com projeções do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), nenhum país deverá ficar 
ileso dos impactos econômicos 
causados pela pandemia e, por 
isso, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que o Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional pode 
cair de 0,1% a 0,5% em 2020. “Com 
a projeção de vendas mais fracas e 
insumos em falta, é possível que a 

tão esperada aceleração da econo-
mia brasileira seja, mais uma vez, 
adiada”, observa Almeida. Com o 
crescimento de 1,1% em 2019 – 1,4 
pontos percentuais (p.p) abaixo 
das projeções iniciais do governo 
– cresce a pressão e as dificuldades 
por um ano melhor para o Brasil.

Para tentar minimizar os efei-
tos da crise, semana passada, o 
governo federal anunciou uma 
série de medidas para aumentar a 
liquidez no mercado. Entre as ações 
anunciadas estão a liberação de 
R$ 23 bilhões referentes à parcela 
de 50% do 13º salário aos aposen-
tados e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); 
R$ 21,5 bi de Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); liberação 
de crédito do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador para micro e peque-
nas empresas; corte de 50% nas 
contribuições do Sistema S por 3 
meses; destinação do saldo do 
fundo do Danos Pessoais Causados 
por veículos Automotores de via 
Terrestre  (DPvAT) para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), entre ou-
tras. O Ministério da Economia 
acredita que as propostas tenham 
um impacto de R$ 147,3 bilhões. 

Além do coronavírus, a econo-
mia brasileira possui outro entrave: 
a crise política entre o governo 
federal e o Congresso Nacional. 
“As incertezas políticas travam a 
aprovação de reformas que se-
riam fundamentais para destravar 
a conjuntura nacional, como a 
reforma Tributária, apontada por 

vários empresários como funda-
mental para recuperar o índice de 
otimismo. Sem essas medidas, as 
empresas brasileiras perdem com-
petitividade internacional e, conse-
quentemente, investimentos”. 

Almeida diz que essas ações 
têm pouco potencial para solucio-
nar a crise. “Para além das questões 
externas ao Brasil, a economia 
nacional só voltará a crescer se o 
governo federal demonstrar que 
tem capacidade de dialogar com o 
Congresso para votar as reformas. 
Caso isso não aconteça, continuare-
mos com as incertezas e com baixo 
crescimento econômico”, finaliza.

 Segundo a Associação Brasileira 
da Indústria Hoteleira de Minas 
Gerais (ABIH-MG), mais de 50% 
das reservas em hotéis associados 
foram canceladas;

perdas em mG:

 Dados da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) mostram que o setor de co-
mércio e serviços de BH, responsá-
vel por 72% do PIB da capital, está 
perdendo, por dia de vendas, em 
média, R$ 20,5 milhões;

 Segundo dados do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana (Sindhorb), 
até o momento, o setor já acumu-
la 5 mil empregados demitidos e 
a expectativa é que mais de 10 mil 
pessoas percam os seus postos de 
trabalhos nos próximos 15 dias.
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Mais de 4 milhões*

de consultas.

Mais de 103 mil*

partos norMais.

Mais de 70 mil*

cirurgias de catarata.

Mais de 5 milhões*

de raios-X da coluna.

A AssembleiA de minAs economizou e devolveu pArA o 
estAdo 46 milhões de reAis. 
um dinheiro que pode ser usAdo pArA fAzer umA grAnde 
diferençA nA vidA dAs pessoAs.

É A AssembleiA legislAtivA fAzendo suA pArte 
pArA enfrentAr A crise. *Fonte: Tabela unificada do SUS. Fonte: Datasus
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AN I V ERSAR I ANT E S

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mG

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Abav/MG

José maurício de miranda Gomes, presidente da associação brasileira
de agências de viagens de minas Gerais (abav/mG), alexandre brandão

e João carlos amaral na 14ª edição do salão do turismo da abav/mG

Lu
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pior Que uma Guerra - O cenário causado pelo coronavírus 
está pior que o de uma guerra mundial. É inacreditável ver a Itália 
vazia, sem turistas e com os estabelecimentos fechados. É triste 
ver o mesmo acontecendo com outros países da Europa como a 
Alemanha, Inglaterra, e também nos Estados Unidos. A economia 
está paralisada em importantes nações e o Brasil vai sentindo 
tudo isso. Na China, onde o vírus começou, a maior economia do 
mercado está se recuperando. Estamos ouvindo recomendações 
que nunca levamos a sério: colocar a higiene pessoal entre nossas 
prioridades em todos os locais que frequentamos. Lavar as mãos 
nunca foi tão importante como agora.

mercado de capitais - O dólar chegou a R$ 5 porque os 
investidores, que aplicam dinheiro nos mais rentáveis mercados, 
cismaram de comprar a moeda americana por ser menos arrisca-
do neste momento de incertezas econômicas. Com isso, as bolsas 
despencaram em todo o mundo e no Brasil não foi diferente. No 
entanto, quando as coisas se normalizarem o preço do dólar vai 
cair e quem comprou sairá no prejuízo.

até o Governador - Romeu Zema (Novo) assumiu que teve 
contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus. 
Por isso, ele se isolou e só saiu de casa após o resultado dos exa-
mes. Nosso governador foi o primeiro exemplo de um funcionário 
público que entrou em quarentena. Seus exames deram negativos.

bolsonaro reaGe - Para não ser engolido pelo Con-
gresso e pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, se reuniu com seus ministros para 
anunciar algumas medidas - já indicadas pelo Ministério da 
Saúde - diante da pandemia do coronavírus. A atitude de 
Bolsonaro se deu depois que os presidentes da Câmara, do 
Senado e do STF se reuniram para discutir o problema num 
claro recado ao Palácio do Planalto. Isso porque o próprio 
presidente ignorou as recomendações das autoridades de 
saúde e foi às ruas no último dia 15 para apoiar manifes-
tantes que protestavam contra o Congresso. Diante disso, 
aconteceu o primeiro panelaço contra Bolsonaro e até 
Janaina Paschoal, antes sua apoiadora, foi à tribuna da 
Assembleia de São Paulo pedir o afastamento dele. É válido 
lembrar que foi ela que liderou a campanha que tirou do 
palácio a presidenta Dilma Rousseff (PT). 

Já o prefeito Alexandre Kalil (PSD), dentro do seu 
estilo populista, promoveu uma reunião para anunciar 
medidas da Prefeitura de Belo Horizonte diante da pan-
demia do coronavírus. O prefeito falou como se estivesse 
num palanque eleitoral, quando recomendou uma série 
de procedimentos como suspensão das aulas e a extensão 
dos plantões de saúde.

sala dez4meia encerra temporada 
de podcasts do sesc palladium

Quinto episódio da série coloca em pauta o comportamento do mercado criativo na capital

Foram quatro semanas conver-
sando sobre os mais variados as-
pectos ligados à economia criativa: 
como ela tem influenciado o nosso 
dia a dia, mercado literário, artes 
visuais e sua relação com a cidade, 
música e o papel da comunicação 
nesse universo. Agora, para fechar 
a temporada de podcasts do Sesc 
Palladium, falamos sobre o com-
portamento do mercado criativo em 
Belo Horizonte. Com o tema “Nem 
só de amor vive o empreendedor”, 
o quinto e último episódio do “Sala 
Dez4Meia” está disponível nos ser-
viços de streaming Spotify, iTunes, 
Deezer e Google Podcasts (basta 
buscar por Sesc Mg).

Thalita Lefèr, idealizadora do 
hub Amarelo Criativo; João Perdi-
gão, jornalista, editor, pesquisador 
e coprodutor da Feira Canastra; e 
Carol Maqui, diretora criativa e sócia 

da marca de bolsas O jambu bags, 
vão bater um papo sobre como as 
principais formas de venda para quem 
está empreendendo, oportunidades e 
desafios na hora de comercializar os 
produtos da cena criativa em BH. O 
episódio, mediado pela analista de 
serviços sociais do Sesc Amanda Mo-
reira, debate ainda a importância dos 
envolvidos no contexto econômico e 
criativo investirem em conhecimentos 
que vão além da sua área de atuação 
para fazer o negócio decolar. 

#ideiasemmovimento
Esta temporada integrou o esco-

po do projeto “Sessão Dez4Meia”, 
iniciativa do Sesc em Minas volta-
da para profissionais de todos os 
segmentos da economia criativa. 
Nascido em uma unidade cultural 
consolidada, localizada no coração 

de Belo Horizonte, o Sesc Palladium, 
o “Sessão Dez4Meia” tem como 
proposta realizar uma série de ati-
vidades formativas para fomentar 
o cenário da economia cultural e 
criativa, incentivando as inovações e 
o empreendedorismo em Belo Hori-
zonte, além de facilitar as interações 
entre os profissionais do meio. 

Em 2020, o “Sessão Dez4Meia” 
abre passagem para reflexões e 
ações que conectam o profissional 
do futuro ao contexto da Economia 
Criativa: que futuro é esse e como 
os profissionais criativos já se en-
contram inseridos nele? O que eles 
têm para colaborar com as demais 
áreas do conhecimento, quais as 
possibilidades de desenvolvimento 
neste setor e o que já tem sido feito 
estarão na pauta das diversas ativi-
dades do projeto ao longo do ano.

domingo, dia 22 de março
Radialista Dina Fernanda
Senador Carlos viana
Antônio Lobo Scoralick

segunda-feira, dia 23
Dr. José Maria veiga
101 anos de Dona Edithe Gonçalves
João Marques de vasconcelos
José Maria Grossi
Prefeito de Itaúna Neider Moreira

terça-feira, dia 24
José Roberto de vasconcelos Novaes
Francisco Monteiro
Deputado Luiz Humberto Carneiro
 
Quarta-feira, dia 25
Prefeito Alexandre Kalil
Juca Camargos - Contagem
Ermelindo da Rocha Faria - empresário em Contagem
Jornalista vânia Turce

Quinta-feira, dia 26
Senhora Wanda Lacerda
Manezinho do Forró
Dr. Sérgio Reis Regine

sexta-feira, dia 27
Paulo Ramos, diretor Cultural do Clube do Choro de BH
Engenheiro José Carlos Baldi
Saldanha - Restaurante do Porto
Ex-Ministro Arlindo Porto

sábado, dia 28 
Márcio Belém - Prefeito de Esmeraldas
Dr. Cleber Guimarães
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30 de março é comemorado o dia mundial 
do transtorno bipolar. A data é celebrada no 
dia do aniversário do pintor vincent van Gogh, 
isso porque acredita-se que ele era acometido 
pela doença.

daniel amaro

é advoGado e escritor
carolina@lcagencia.com.br

alper tadeu alves pereira

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

“Chinês é tudo porco. Não 
é à toa que as doenças vêm 
de lá”, advertia um indivíduo 
em altos brados em uma mesa 
povoada de funcionários de 
alguma empresa de tecnologia 
com seus crachás à mostra. Não 
houve discordância, pelo contrá-
rio. Todos balançaram a cabeça 
efusivamente sincronizados com 
o noticiário que veiculava as úl-
timas notícias da China. Imagens 
mudas, apenas com as legendas 
que enfatizavam o número de 
mortos e hospitalizados.

Algumas pessoas que saiam 
do restaurante também paravam 
diante da televisão com um ar de 
perplexidade, como se estivessem 
à beira do precipício. A tragédia 
humana, quando se transforma 
em show midiático, amplifica os 
pensamentos mais lúgubres, do 
tipo será que é dessa vez que vou 
embarcar?

Otto Friedrich tratou do tema 
de forma brilhante ao escrever O 
Fim do Mundo, no qual descreve as 
catástrofes que se abateram sobre 
a humanidade, desde os tempos 
bíblicos ao holocausto nuclear, 
cujo medo ancestral é ressusci-
tado a cada vez que os bárbaros 
forçam os portões e teme-se que 
as muralhas não resistam a cada 
tempestade, terremoto ou epide-
mia, seja a peste negra ou a Aids. 
(Editora Record, 2000).

Enquanto esperava na fila 
parta pagar a conta, já com certo 
mal-estar pelas reflexões, outros 
crachás com seus celulares a tira-
colo chegavam para ocuparem as 
mesas recém-esvaziadas, em uma 
dança ininterrupta e frenética. Na-
quele instante, quando o silêncio 
se tornou absurdo, da matilha 
uma voz de barítono ecoou: “os 
chineses só servem para fazer 
pastel e encher os camelôs de bu-
gigangas”. Risadas generalizadas 
planando pelo salão.

Pronto! Uma epidemia que 
vem se espalhando, segundo os 
meios de comunicação, em pro-
gressão geométrica, transformou 
os chineses em inimigos públicos 
número 1. O bom selvagem ficou 
para trás, desde que Edgar Allan 
Poe nos mostrou com A Narrativa 
de Arthur Gordon Pym (Editora LP 
&M, 2002) a faceta sinistra dos 
nossos antípodas. É isso!

Como a maioria desconhece e 
jamais irá viajar pela Ásia, é prefe-
rível imaginar o modelo ancestral, 
em que milhares de bicicletas se 
espremem entre carros e ônibus, 
em uma verdadeira alegoria dos 
horrores. Essa é a visão, creio eu, 
que deve vigorar no imaginário 
coletivo. A escola de Maniqueu 
deu frutos!

Essas elucubrações foram 
interrompidas quando a moça do 
caixa insistia em me perguntar se 
era no crédito ou débito, embora 
fosse pagar em dinheiro. O meu 
celular recebeu uma mensagem. 
Os crachás resolveram sair na 
mesma hora, se acotovelando na 
fila, paralisada por mim, visto que 
não havia troco. Com o impasse 
resolvido ganhei as ruas, entrei em 
uma cafeteria para recuperar o fô-
lego a fim de retornar ao escritório.

Para minha surpresa, a men-
sagem que havia recebido era um 
alerta de um amigo meu sobre os 
últimos acontecimentos na China 
em primeira mão, pois o Governo 
estaria impedindo que a verdade 
fosse divulgada. “É para evitar 
pânico!”, alegava a narrativa, 
acompanhada de um vídeo no 
qual as pessoas, como em um 
filme do M. Night Shyamalan, sem 
qualquer motivação aparente, de 
súbito caiam no chão, como se 
fossem abatidas em um jogo de 
videogame.

Se eu fosse imprudente ou 
mecânico, trataria de imediata-
mente disparar as mensagens 

a todos aqueles que reputasse 
importantes para compartilhar 
o fim do mundo. Mas antes de 
disparar o gatilho, preferi fazer 
uma busca rápida na internet. E 
voilà! O vídeo era uma farsa e não 
guardava nenhuma relação com o 
vírus demoníaco.

Pedi ao amigo que me enviou 
que fizesse uma crítica antes de 
replicar mensagens de cunho 
apocalíptico. Ele resumiu com um 
emoji, gargalhando. Fiquei sem 
entender se ele estava reconhe-
cendo o vacilo ou se escarnecia, 
porque o fim estava próximo, e 
eu era um incrédulo. O fato é que 
viajo para Ásia há mais de 20 
anos e, ao longo desse tempo, 
pude acompanhar a evolução dos 
países, nos seus diversos aspectos, 
e a verdade é que estão a passos 
largos a caminho do século XXI, 
enquanto o nosso estagnou.

O gigantismo da China é real-
mente impressionante, e os ami-
gos chineses com quem mantenho 
contato me asseguraram que 
estão bem, e que a histeria coletiva 
é passageira. Não será dessa vez 
que o mundo irá acabar. A lucidez 
do diálogo com pessoas que nas-
ceram e vivem lá me tranquilizou. 
Afinal, somos produtos do meio.

Lembro que em um encontro 
com chineses, sabedores da minha 
residência no Rio de Janeiro, queriam 
entender como bandidos sorriam 
impunementes nas favelas portando 
fuzis de última geração, e porque 
não tinha medo. Que eu saiba, não 
fizeram nenhuma piada com a minha 
origem e nacionalidade, atestando 
que o “brasileiro serve somente para 
o futebol, samba e caipirinha”.

No último gole de café, olhei 
ao redor para me certificar que 
todos estavam absortos em seus 
celulares, inclusive os atendentes. 
Sísifo está no meio de nós! Fui para 
o escritório a fim de ouvir Leonard 
Cohen cantar Everybody Knows.

Entre a euforia e a depressão: 8%
da população brasileira é bipolar

As pessoas do meu con-
vício social falavam que 
meu temperamento era 
muito difícil. Eu mudava 

meu humor constantemente e tinha 
crises de depressão e de euforia”. O 
relato é da publicitária Aryana Marques, 
29 anos, diagnosticada com transtorno 
bipolar. Assim como ela, a Associação 
Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB) 
estima que cerca de 8% da população 
adulta brasileira sofre do quadro psico-
patológico.

A psicóloga Clarice Ribeiro explica 
que uma das características mais mar-
cantes do transtorno bipolar é a alter-
nância de humor. “A pessoa apresenta 
oscilações, às vezes repentinas, entre 
a depressão, como tristeza, isolamento 
social, falta de esperança, e euforia, com 
agitação, felicidade extrema e excitação. 
Também pode ser intercalado com perí-
odos assintomáticos entre eles. As crises 
podem variar de intensidade, frequência 
e duração. Essas flutuações de humor 
podem gerar reflexos negativos sobre o 
comportamento e atitudes das pessoas”.

Essa perturbação do humor se ma-
nifesta tanto nos homens quanto nas 
mulheres, entre os 15 e os 25 anos, mas 
também pode afetar crianças e pessoas 
mais velhas. “Existem pesquisas mos-
trando que 60% dos casos acontecem 
na adolescência, mas são descobertos 
apenas na idade adulta. Os fatores que 
levam uma pessoa a ter o transtorno são 
estudadas, mas há indícios de fatores 
genéticos, assim como alterações em 
certas áreas do cérebro”, diz.

Aryana conta que nas suas crises de 
euforia costumava ficar sem dormir, era 
agitada, falava alto sem necessidade e 
gesticulava bastante. “Meu namorado 
não entendia o que estava acontecendo 
comigo, achava que tudo era frescura mi-
nha. Nós brigamos e decidimos terminar 
o relacionamento. Teve uma vez que gastei 
dinheiro compulsivamente. Entrei num site 
de artigos de decoração e gastei quase 
R$ 2 mil de uma só vez”, lembra.

Já nos episódios de depressão, ela 
chorava, estava o tempo todo triste, queria 
ficar isolada e sem falar com ninguém. 
“Era uma fase que não me importava 
com nada, mesmo sendo uma coisa que 
amo fazer. Cheguei a ficar mais de duas 
semanas trancada no meu quarto e só me 
alimentava por muita insistência da minha 
família. Nessa época emagreci quase 10 kg. 
Também já cheguei a ficar dias sem tomar 
banho e tudo era motivo para chorar”.

A doença também causou prejuízos no 
trabalho. “Tinha vezes que eu não queria 
mais fazer nada, tudo me incomodava e 
me irritava facilmente. Comecei a perder 
os prazos de entrega dos serviços e agredia 

as pessoas quando me cobravam. Gritava 
com todo mundo e não tinha paciência. 
Numa dessas crises tentei suicídio e tomei 
um monte de remédio. Foi um momento 
de puro desespero na tentativa de acabar 
com a angústia que estava sentindo. Feliz-
mente, tudo acabou bem”.

Ela revela que ficou durante quase 2 
anos com o diagnóstico errado. “Nesse 
tempo troquei de médico algumas vezes. 
Diziam que estava com depressão, mas de-
pois de uma investigação mais aprofunda-
da veio o resultado para transtorno bipolar. 
Estou estabilizada, tomando a medicação 
correta e minha família e amigos tem me 
apoiado. vou ao psiquiatra uma vez por 
mês e faço terapia toda semana”.

A publicitária afirma que é possível ter 
uma vida normal, mesmo com o transtor-
no. “Existem os tratamentos adequados 
que possibilitam uma melhor qualidade 
de vida. O que mais chama atenção é o 
preconceito em torno da doença. Muitos 
vão criticar e achar que é frescura. Só 
quem tem bipolaridade sabe o sofrimento 
e o quanto é preciso ter força para vencer 
todos os dias”.

diagnóstico e tratamento

Segundo a psicóloga, o transtorno 
bipolar é um distúrbio sem cura, mas 
possui tratamento eficaz. “O diagnóstico 
é clínico, feito com base no histórico do 
paciente. O ideal é fazer acompanhamento 
com psicólogo e um psiquiatra continua-
mente, porque pode aumentar as chances 
de melhora. Normalmente, são usados 
estabilizadores de humor, à base de lítio, 
anticonvulsivantes e/ou antipsicóticos para 
controlar a bipolaridade”.

Ela salienta que o diagnóstico da pa-
tologia ainda é difícil e deve ser feito por 

profissionais. “Leva tempo para chegar ao 
resultado de bipolaridade, pois os primei-
ros sinais apresentados, geralmente, são 
os mesmos de uma depressão”. Outro 
dado é que a doença é a segunda causa de 
incapacidade para o trabalho entre as do-
enças mentais, atrás apenas da depressão.

Clarice reforça que a família é parte 
fundamental no tratamento. “Ele vai durar 
a vida toda para controlar o surgimento 
dos sintomas. Por esta razão, a família e 
pessoas mais próximas precisam buscar 
esclarecimentos e orientação para apren-
der a lidar com quem tem o transtorno”, 
finaliza.

fase de mania ou hipomania fase depressiva
Irritação ou euforia Profunda tristeza

Agitação Desânimo

Pensamento e fala rápidos Sensação de vazio

Distração fácil Mudanças nos hábitos alimentares e de sono

Insônia ou pouca necessidade de sono Fadiga

Agressividade e hostilidade Pensamentos suicidas

Comportamento impulsivo e de risco Perda de interesse em atividades que gosta de fazer
Fonte: ABTB

principais sintomas

você
sabia?

diagnóstico da doença é demorado e cercado de preconceitos na sociedade
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coronavírus e o imaginário
brasileiro sobre países como a china
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aumento de preço sem justificativa é
crime contra a economia popular
Prática, que deve ser denunciada ao Procon, é sujeita à multa e prisão

“Fui informada que a tendência era au-
mentar ainda mais e que deveria pedir logo”, 
foi o que ouviu a gerente de contas Bruna Leite 
ao questionar o valor de R$ 45 para 1 litro de 
álcool em gel numa farmácia no bairro Buritis, 
bairro de classe alta, da região Oeste, de Belo 
Horizonte. O uso do álcool em gel 70° INPM é 
uma das formas de higienizar as mãos como 
forma de prevenção ao novo coronavírus, o 
que levou a uma procura frenética pelo item 
em supermercados e farmácias.

E não são só os cidadãos comuns 
que enfrentam dificuldade em encon-
trar este e outros materiais. Ramon 
Duarte, contador e diretor financeiro 
do Hospital Sofia Feldman, da capital 
mineira, também relata encarecimento 
de produtos hospitalares essenciais. Se-
gundo o diretor, luvas de procedimento 
foram encontradas com aumento de 
69% e luvas de vinil estão 133% mais 
caras. Após muita dificuldade, a más-
cara N95, própria para tuberculose, foi 
encontrada custando 34% mais. Álcool 
glicerinado subiu 66% e o álcool em gel, 

106%. A touca e avental aumentaram, 
respectivamente, 12% e 17%. Duarte 
relata que o aumento começou a ser 
notado nos últimos 30 dias. “Só que a 
cada semana, sobe mais. Às vezes, de 
um dia para outro”, diz.

“Neste primeiro momento, estamos 
empenhados em conseguir os insumos. 
Depois, vamos avaliar a situação caso a 
caso. Obviamente que quando aumenta 
a demanda, os preços sobem, mas é pre-
ciso ter uma justificativa para isso. Saber 
realmente os motivos que levaram ao 
acréscimo”, avalia o diretor.

O promotor de Justiça de Defesa do 
Consumidor de Belo Horizonte, Paulo de 
Tarso Filho, explica que são considerados 
preços abusivos os valores que ultrapassam 
a média histórica de custo e/ou que tenham 
sofrido aumento expressivo num determina-
do momento, sem que haja uma justa causa. 
“verificadas quaisquer dessas ocorrências, 
resta demonstrar a abusividade. vale a pena 
frisar que jamais será considerada justa causa 
o aumento da demanda em situações como 
a que ocorre agora em razão da pandemia 
do COvID-19”, alerta o promotor.

A prática, segundo o promotor, configura 
crime contra a economia popular. “Assim, de-
finido no artigo 4º, alínea “b”, da Lei 1.521/51, 
obter ou apenas estipular lucro patrimonial 
que exceda o quinto do valor corrente ou 
justo da prestação feita ou prometida. A pena 
prevista é de até 2 anos de detenção e multa”.

De acordo com o professor de direito do 
consumidor, Jefferson Prospero, o consumi-
dor que se deparar com o valor de produtos 
ou serviços que considere abusivo pode 
registrar denúncia no Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). 
“Além disso, quando a empresa tem alcance 
regional ou nacional poderá ser feita uma 
reclamação no site criado pelo Ministério da 
Justiça: www.consumidor.gov.br. É possível 
fazer uma reclamação junto à empresa su-
postamente infratora, conforme o caso, por 
um Boletim de Ocorrência e, dependendo 
do prejuízo causado, existe a possibilidade de 
ação judicial que envolve danos materiais e, 
eventualmente, se caracterizado, dano moral. 
Para isso, deve-se procurar um advogado para 

avaliação do caso. Bom lembrar que o prazo 
para reclamações é de 30 dias para serviços ou 
produtos que não são duráveis (alimentos, por 
exemplo) e 90 dias para itens duráveis (carros, 
produtos eletrônicos, reforma da casa, entre 
outros)”, esclarece.

como denunciar? 

O canal aberto para denúncia no 
Procon-MG é o site www.procon.

mpmg.mp.br. Orientações podem ser 
obtidas pelo telefone (31) 3250-5010 
ou pelo e-mail procon@mpmg.mp.br

álcool em gel caseiro?

Em decorrência de receitas ca-
seiras de álcool em gel que circulam 
pelas redes sociais, o Conselho Fede-
ral de Química (CFQ), em nota, desa-
conselhou a produção do material em 
casa. Além do perigo ao manusear 
altas concentrações de álcool, o con-
selho alertou que, dependendo do 
que se utiliza como espessante, ao 
invés de eliminar microrganismos, 
pode-se potencializar sua prolifera-
ção. Além disso, diferente de métodos 
caseiros, produtos industrializados 
passam por rigoroso processo de 
produção, monitoração e controle até 
chegar no consumidor. Especialistas 
orientam que lavar bem as mãos com 
água e sabão também é eficaz para 
se prevenir da contaminação.

leíse costa
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covid-19 modifica
dia a dia de condomínios

Com a transmissão comunitá-
ria confirmada de coronavírus em 
Belo Horizonte, a recomendação 
do município é que as pessoas 
se isolem e evitem sair de casa 
sem necessidade. Os servidores 
públicos, exceto da saúde e segu-
rança, estão trabalhando de casa. 
A orientação vale também para 
a iniciativa privada. O objetivo é 
conter a transmissão e proteger 
principalmente os idosos, grupo 
mais vulnerável a desenvolver o 
quadro grave da COvID-19.

Neste sentido, a recomenda-
ção do Sindicato dos Condomínios 
Comerciais, Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais (Sindicon MG) é 
de que os condomínios devem 

avaliar a necessidade da perma-
nência de funcionários e liberar 
aqueles acima de 60 anos do 
trabalho. Para os que ficarem, o 
síndico ou administradora deve 
providenciar o Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) completo 
para os trabalhadores, incluindo 
luvas, botas e máscaras, de acordo 
com recomendação dos órgãos 
oficiais.

Também deve haver uma 
rotina especial de limpeza dos 
condomínios. Maçanetas, corri-
mões, painéis digitais tanto da 
portaria quanto dos elevadores e 
interfones devem ser limpos várias 
vezes ao dia, de preferência com 
álcool gel.

Nos prédios em que a faxina 
for dispensada, os moradores de-
vem se conscientizar para manter 
as áreas comuns o mais limpas 
possível, não tocar desnecessa-
riamente nos equipamentos e se 
certificarem que as mãos estão 
limpas antes de abrir as portas, 
chamarem o elevador ou se apoia-
rem nos corrimões. Evite entrar no 
elevador lotado; quanto menos 
pessoas juntas no mesmo local 
fechado, melhor.

Os edifícios com porteiros 
precisam encontrar maneiras 
de proteger os funcionários. A 
distância mínima de visitantes e 
moradores é de 2 metros. O ideal 
é a comunicação pelo interfone. 
Ele deve ter álcool gel à disposição 
para higienizar as mãos sempre 
que achar necessário. Todos os 
trabalhadores com suspeita de 
gripe devem ser afastados, mes-
mo aqueles que não viajaram 
ou tiveram contato com pessoas 
que vieram do exterior. Com a 
transmissão comunitária, já não 
é possível mais identificar todas as 
circunstâncias de contaminação.

Os síndicos também devem 
adotar regras especiais para 
reuniões nos salões de festa e 
na academia do prédio. vale 
restringir o número de pessoas e 
até proibir o uso desses espaços 
durante as semanas em que 
estiverem em vigor as restrições 
dos governos federal, estadual 
e municipais. As assembleias de 
condomínio também devem ser 
evitadas. Moradores com suspeita 
de terem contraído o coronavírus 
devem permanecer dentro do 
apartamento pelo período de 
quarentena para evitar passar o 
vírus para os vizinhos.

 “Nunca foi tão importante ser 
solidário com os demais. Quanto 
mais nos protegermos e aos 
outros, mais rapidamente a crise 
do coronavírus acaba”, afirma o 
presidente do Sindicon MG, ad-
vogado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo Alves 
de Queiroz.

Presidente do sindicon mG, carlos eduardo A. de Queiroz
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A Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) tem adotado di-

versas medidas preventivas para 
evitar a proliferação do coronavírus 
(COvID-19) e preservar a integrida-
de de seus empregados e de toda a 
sociedade mineira. “Estamos aten-
tos e em contato direto e contínuo 
com o Ministério da Saúde e com a 
Secretaria de Estado de Saúde para 
que estejamos atualizados com 
todas as informações de preven-
ção e para que possamos apoiar 
a indústria e toda a sociedade 
mineira”, afirma o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe.

 
ações da fiemg e suas entidades

Desde o dia 13 de março, a 
federação e suas instituições sus-
penderam todos os eventos, en-
contros empresariais e reuniões 
que tenham expectativa de público 
superior a 50 pessoas. Além disso, 

os empregados da Fiemg e das 
entidades ligadas à federação 
suspenderam temporariamente 
todas as viagens internacionais. 
As nacionais serão avaliadas caso 
a caso. A maior parte das reuniões 
será realizada remotamente e os 
empregados estão trabalhando 
em home office.

Em 14 de março, foram anun-
ciadas também a suspensão das 
aulas do Senai-MG, da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e do en-
sino médio do Sesi-MG. Já no dia 
16, foi anunciada a paralisação das 
aulas da educação infantil e ensino 
fundamental. Todas as suspensões 
valem até 31 de março.

O Sesi-MG suspendeu ainda 
o funcionamento dos centros 
culturais e escolas de cultura da 
entidade em todo o estado até 
31 de março. Além do Museu de 
Artes e Ofícios e do Centro Cultural 
Sesiminas, na capital mineira, 

também estarão fechados os 
centros culturais em Ouro Preto, 
Uberaba e Tiradentes. Também o 
Teatro vânia Campos, de Itaúna, 
permanecerá fechado. A 26ª edi-
ção do Minas Trend, que estava 
agendada de 21 a 24 de abril, 
também foi suspensa.

A Fiemg realiza ainda campa-
nha entre as indústrias mineiras 
para a adoção de medidas de pre-
venção, visando a saúde dos traba-
lhadores e da população. A entida-
de incentiva a adoção das seguintes 
ações: realização de campanhas de 
sensibilização para os industriários 
para medidas de higiene pessoal; 
melhorar a ventilação dos locais 
de trabalho; intensificar limpeza 
e desinfecção dos locais e superfí-
cies com contato frequente como 
corrimões, maçanetas de portas, 
botões de elevadores, entre outros; 
e evitar eventos com aglomeração 
de pessoas.

Fiemg comunica suspensão de diversas atividades
para evitar proliferação do novo coronavírus

flávio roscoe: “estamos atentos e em contato direto e contínuo
com o ministério da saúde e com a secretaria de estado de saúde

Fi
em

g

http://www.consumidor.gov.br/
http://www.procon.mpmg.mp.br/
http://www.procon.mpmg.mp.br/
mailto:procon@mpmg.mp.br


G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de março de 2020

nat macedo

Isolamento social: coronavírus
muda a rotina dos brasileiros
Para tentar conter a disseminação da doença, quem conseguir, deve ficar em casa

O mundo todo está unido con-
tra o coronavírus. A tentati-
va de conter a doença, que 

já chegou em mais de 50 países, 
incluindo o Brasil, tem mudado 
a rotina da população. Devido à 
facilidade de contágio da patolo-
gia, uma das principais formas de 
evitá-la é por meio do isolamento 
social. Por isso, tem surgido a cam-
panha “#FiqueEmCasa”, que está 
atravessando fronteiras a fim de 
fomentar a ideia de que as pessoas 
não deixem seus lares se possível.

Por causa do coronavírus, inú-
meras empresas decidiram manter 
seus funcionários trabalhando de 

casa, como é o caso do edição do 
brasil. Além disso, escolas parti-
culares e públicas estão fechadas. 
Instituições culturais pausaram 
suas atividades, campeonatos 
importantes de futebol foram 
adiados, grandes eventos como o 
Minas Trend Preview, semana da 
moda mineira, está suspenso por 
tempo indeterminado. As autori-
dades têm pedido o bom senso 
de alguns segmentos, como o de 
academias, para reduzirem ou 
encerrarem suas atividades por um 
tempo. Missas e cultos de diversas 
igrejas estão sendo on-line. Quem 
tem viagem marcada para lazer, 
deve adiar, segundo especialistas.

Esta nova adaptação da re-
alidade, porém, tem causado 

comoção e pânico na população. 
O coach emocional Winderson de 
Sousa explica que isso é natural. 
“É uma situação desconhecida, 
no entanto, paralelo à ansiedade 
que o coronavírus tem causado, é 
fundamental desenvolver o pen-
samento de que toda crise traz 
oportunidades, como rever valores 
e exercer o melhor cuidado com 
os familiares, bem como controle 
de gastos”.

Ele afirma que é preciso apon-
tar o olhar para o que é favorável 
no momento. “Essa é a postura 
mais saudável a se tomar: cuidar 
uns dos outros, da família e dos 
amigos. Penso que dar ênfase na 
velocidade de contágio da doença 
e espalhar a informação de que o 
isolamento diminuirá esse ritmo é 
a melhor forma de conscientizar 
a população a focar no que real-
mente importa agora: o cuidado”.

O coach acrescenta que a 
principal dica para quem está em 
isolamento é a responsabilidade. 
“A rotina por si só será alterada, por 
isso é importante ficar em alerta e 
buscar algo produtivo para fazer, 
tanto para ocupar o tempo, quanto 
a mente. A gente tem que buscar 
informações sobre o coronavírus, 
mas também precisamos alimen-
tar o pensamento com informa-
ções úteis para, assim, exercitar a 
criatividade”.

cuidado com as crianças

O especialista dá ênfase a um 
grupo que não deve ficar alheio 
ao que acontece no mundo: as 
crianças. “É preciso ser transpa-
rente com elas, explicar o que está 
acontecendo de forma adequada, 
dentro da linguagem de cada 
idade. Os pais podem usar da cria-
tividade e de um discurso lúdico, 
porém verdadeiro. Elas entendem 
tudo. A rotina está mudando e elas 
precisam saber o porquê”.

A psicopedagoga Rosângela 
Angélica também fala da impor-
tância de fazer as crianças entende-
rem o que está havendo. “Os pais 
precisam fazer os pequenos com-
preenderem a situação, ensinar o 
cuidado e, principalmente, fixar a 
ideia de que não estão de férias, 
por isso, devem estudar em casa”.

Segundo ela, a pausa nos 
estudos, pode causar uma defasa-
gem no ensino e isso abrange as 
crianças que ainda não sabem ler 
e escrever. “A quebra na sequência 
dos conteúdos prejudica os estu-
dos, pois a criança aprende na 
repetição. Os pais devem colocá-las 
para estudar no período em que 
estariam na escola. Além disso, 
os responsáveis devem buscar 
formas lúdicas de estudar a fim de 
interagir a criança com o mundo 
escolar”.

É exatamente o que a advo-
gada victória Brichesi tem feito. 
Ela e seu marido, que também é 
advogado, optaram por transferir 
o escritório para casa. Pais de 
duas crianças, uma de 3 e outra 
de 7, o casal tem tentado manter 
uma rotina tranquila. “Conver-
samos com os dois, explicamos 
que o coronavírus é um bichinho 
que pode deixar a gente doente e 
que ainda não há remédio e eles 
entenderam”, relata.

Ela adiciona que, para que ela 
e o marido consigam trabalhar, 
criaram rotinas de horários. “Nós 
dois revezamos entre fazer ativi-
dades do livro escolar, algumas 
que pesquisamos na internet, 
com um momento para ver 
filme, brincar e descansar. Está 
dando certo e saber que estamos 
seguros em casa, me faz respirar 
aliviada”.

colaboração

Telecine, Globoplay e outros 
canais de filmes e seriados libe-
raram seus serviços gratuitos a 
população, principalmente, a 
infantil como forma de distrair 
os pequenos em casa.

supermercados vazios

Tão logo o primeiro caso de 
coronavírus foi confirmado, as 
prateleiras dos supermercados 
começaram a ficar vazias e 
houve muita movimentação 
nos estabelecimentos

coronavírus em números

Até o momento, o Brasil re-
gistra 654 casos de coronavírus 
e 7 mortes. Minas Gerais tem 29 
casos, Belo Horizonte, 18.

Mesmo com o atual 
momento que vive 
o turismo mundial, 
devido ao coronavirus 

(COvID-19), a 14ª edição do Salão 
do Turismo da ABAv/MG, mostrou 
que nos momentos de crise, é 
também preciso união para vencer 
a turbulência. 

O presidente da ABAv/MG, 
Alexandre Brandão, afirma que é 
necessário ter tranquilidade. “Nós 
já passamos por diversas crises e 
vamos passar por essa. A minha pa-
lavra sempre vai ser de otimismo”.

A feira foi realizada no último 
dia 13, no Dayrell Hotel & Centro 
de Convenções e bateu recorde 
de público dos anos anteriores, 
recebendo cerca de 1.200 pessoas, 
entre agentes de viagens e profis-
sionais do setor.

As empresas participantes fo-
ram: Abreu; Adm Travel; Affinity; 
AP Turismo; April; Bauer; Balneário 
Camboriú; Beds Online;  Bello 
Moré Hotéis; Bento Gonçalves; 
Bourbon Hotéis & Resorts; Braúna 
Operadora; Bravitur; Canela (RS); 

Club Med; Dayrell Hotel; Decálo-
go;  Di Roma; Diversa Turismo; 
E-htl; Enjoy; Flytour; Foz do Igua-
çu; Frontur; FRT Operadora; Fun 
vistos; GD Representações; Hertz; 
Hórus; Hotel Matiz; Independência 
Trade; Intermarc; Litoral verde; 
Macaé Convention; Maceió Atlan-
tic;  Mundi Travel;  Mundial vistos; 
Nova Zelândia; Porto Bello Hotéis 
Bahia; Porto Bello Resort Manga-
ratiba; Pousada do Ipê; Privé;  Rio 
Quente; Royalty; RCA operadora; 
Santuário do Caraça; São José 
viagens; Secretaria Itacaré; Si-
credi; Sixt Rent a Car; TAP; Tia Ju; 
Transmundi;  Travelex / Confiden-
ce; Trend Operadora; Turismo de 
Angra dos Reis; Unidas; viagens 
Master; viagens Promo; village 
Porto de Galinhas e visual Turismo.

E os estados de Minas Gerais 
e Santa Catarina como âncoras 
e com o apoio do Sindetur, Belo 
Horizonte Convention & visitors 
Bureau, Sebrae, Skal, Sindhorb e 
Matrix Equipamentos visuais.  

“Realizar uma feira como essa 
com 100% de sua capacidade 

vendida, exatamente no auge da 
turbulência, para nós, é uma vitó-
ria e resultado de muito trabalho. 
Temos que agradecer a todas as 
empresas que sempre nos apoiam 
e dizer que estaremos com elas 
lado a lado com esse propósito de 
união”, comenta o presidente da 
ABAv/MG.

O evento também é uma opor-
tunidade para capacitação, tanto 
que contou com 7 palestras, sendo 
elas: “Grupos Disney: excelência 
e qualidade a serviço do agente 
de viagem” da American Travel e 
Royalt; “Turismo de Experiências 
e Minas Gerais” com a Secult-MG; 
“Costa verde & Mar – Pra viver 
dias incríveis” da Santur; “O Egito 
como você nunca viu” com a Ho-
rus;  “Nova Zelândia - Mais perto 
do que você imagina” ministrada 
pelo consulado da Nova Zelândia; 
“viagem fora da web: saiba como 
alavancar o Turismo por meio do 
Marketing Digital” do Sebrae-MG 
e  “vistos, imigração e experiências 
internacionais” com a Mundial 
vistos.

“Veritas Vincit”, isto é, “A ver-
dade vence”. A partir desse lema, 
o Colégio Batista Mineiro forma 
cidadãos comprometidos com os 
valores da ética e do caráter por 
meio de uma educação de verda-
de. Com essa proposta, neste mês 
de março, a instituição completou 
102 anos de atuação. Baseada em 
uma tradição centenária, a escola 
tem se mantido relevante ao longo 
dos anos por fomentar um ensino 
alicerçado em princípios e que 
corresponde também aos desafios 
de um mundo marcado por trans-
formações aceleradas ao garantir 
uma estrutura física e curricular 
moderna.

Exemplo disso são os investi-
mentos que têm sido realizados 
tendo em vista os conceitos de neu-
rociência aplicados à arquitetura, 
conhecido como neuroarquitetura. 
Trata-se de um projeto no qual a 
arquitetura é adaptada para o es-
tudante com o objetivo de ativar o 
sistema límbico de forma positiva, 
aumentando as possibilidades de 
consolidar as aprendizagens. 

O projeto iniciado neste ano 
será aplicado em todas as unidades 
educacionais, e tem a proposta de 
educação 4.0. Isso significa que 

serão trabalhadas metodologias 
ativas, nas quais o estudante é 
protagonista e conduz seu processo 
de aprendizado. 

Para isso, os ambientes estão 
sendo projetados para ser recon-
figurados “on the fly”, ou seja, 
para serem mudados de posição 
ao longo do dia. Essa flexibilidade 
do mobiliário permite a aplicação 
de novos métodos de ensino. 
Além disso, neste ano, reformas de 
revitalização foram realizadas nas 
unidades, as salas de aulas estão 
passando por melhorias visando 
melhor climatização e as cores 
das estruturas físicas estão sendo 
escolhidas de forma estratégica 
para aumentar nos estudantes a 
capacidade de percepção, concen-
tração e atenção.

diferenciais

Atrelado a esse trabalho, a 
instituição desenvolve também 
um plano pedagógico diferencia-
do que vai além das disciplinas 
comuns ao incluir no currículo o 
programa Bene, cuja a proposta 
é a educação socioemocional. Ao 
todo, o Colégio Batista trabalha 
com uma matriz formada por 16 

competências e 43 habilidades 
socioemocionais, como auto-
confiança, cooperação, tomada 
de consciência, reflexão crítica, 
empatia, entre outras. A escola 
trabalha ainda com os estudantes 
52 virtudes, entre elas: respeito, 
generosidade, justiça, verdade, 
honestidade e coragem. Primeira 
escola no Brasil a aliar compe-
tências socioemocionais ao de-
senvolvimento de valores éticos 
e morais, o programa Bene está 
fundamentado na educação de 
ponta que se antecipa às deman-
das profissionais do futuro. 

O ensino de robótica é outra 
estratégia da escola para desenvol-
ver nos estudantes habilidades que 
são requeridas para o profissional 
do século 21. Pioneira no ensino 
de robótica em Minas Gerais, para 
isso, durante as aulas, os alunos 
são desafiados a criar soluções 
reais para as problemáticas pro-
postas. 

O programa de educação bi-
língue, por sua vez, propõe aulas 
lúdicas e interativas, utilizando a 
segunda língua de forma natural, 
com o foco no desenvolvimento 
de habilidades sociais, linguísticas 
e cognitivas.

“A rotina por si só será alterada,
por isso é importante ficar em
alerta e buscar algo produtivo
para fazer, tanto para ocupar
o tempo, quanto a mente”

especialistas reforçam a necessidade de conversar
com as crianças sobre a situação do mundo
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Salão do Turismo ABAv/MG
chega a sua 14ª edição

presidente da abav/mG, alexandre brandão
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projeto da orquestra ouro 
preto chega a 4ª edição
Mais de 400 regentes, professores e instrumentistas foram instruídos pela ideia

O Núcleo de Apoio a Bandas 
é um projeto da Orquestra Ouro 
Preto que visa capacitar músicos em 
diferentes cidades mineiras. A ideia 
é aperfeiçoar o conhecimento des-
sas pessoas e torná-las replicadoras 

em suas comunidades para que a 
história e tradição das corporações 
musicais não sejam esquecidas. 
Este ano a ideia chega a 4ª edição 
já tendo capacitado 400 regentes, 
professores e instrumentistas. Em 
2020, o núcleo dará aulas em novos 
municípios como Lavras e Paracatu, 
em Minas, além de Icapuí, no Ceará.

Ao longo do ano, os músicos 
participam de consultorias, ofici-
nas, palestras, atividades práticas 
e teóricas, tanto no que tange 
a prática musical, quanto à pro-
dução e capacitação de projetos 
para o fomento e a reestruturação 
das bandas. As atividades são 
gratuitas, prezando pela troca 

de experiências e o diálogo com 
maestros, músicos e lideranças das 
associações musicais. 

O maestro Rodrigo Toffolo, 
que coordena o projeto junto com 
o músico João Paulo Moreira, 
explica que as aulas funcionam 
em encontros periódicos. “Músicos 
convidados ou vinculados à orques-
tra percorrem os distritos de Ouro 
Preto e diversas cidades do interior 
de Minas e do Espírito Santo, com 
uma metodologia exclusiva para 
bandas, visando o aperfeiçoa-
mento de suas técnicas. O curso é 
dividido em módulos e acontece 
sempre aos finais de semana nas 
sedes das bandas”.

Os cursos e workshops do 
Núcleo de Apoio a Bandas são 
dirigidos a regentes, professores e 
instrumentistas das associações de 
bandas musicais, porém, o método 
utilizado também abrange crianças 
que estão iniciando nos instru-
mentos. “Em Brumadinho, o pro-
jeto atendeu, em 2019, quase 320 
crianças. Para participar pedimos 
que um responsável pela banda 
entre em contato com a direção 
da orquestra pelo site. E, assim, 
vamos tentar viabilizar formas de 
atendê-los com presteza junto a 
patrocinadores e a sociedade civil”.

O maestro acrescenta que o 
projeto exerce um papel impor-
tante no propósito da orquestra de 
qualificar profissionais. “O núcleo 
possui uma função essencial no 
fomento às corporações musicais, 
uma vez que elas fazem parte 
de um dos mais relevantes bens 
culturais do país, principalmente 
no que diz respeito à formação 
de profissionais e de cidadãos por 
meio da música”.

Ele acrescenta que, apesar da 
importância dessas associações, a 
manutenção de suas atividades é 
feita com dificuldade, especialmen-
te pela falta de apoio. “Por meio do 
Núcleo de Apoio a Bandas, a orques-
tra propõe estabelecer um diálogo 
com esses fazeres tradicionais, troca 
de experiências e sugestão de cami-
nhos para a sua preservação”.

o mineiro e a música

Toffolo adiciona que a música 
faz parte da alma do mineiro. “Mui-
tos não sabem, mas a escola de 
compositores de Minas, que data 
dos anos de 1700 e 1800, tem tra-
balhos marcantes e reconhecidos 
em todo o mundo. São artistas de 
primeira linha como os grandes 
Castro Lobo e Lobo de Mesquita”.

Na opinião do maestro, por 
estarmos no berço do Brasil Co-
lônia, Portugal e seus costumes 
acabaram por contagiar toda 
nossa vida social. Normalmente, e 
a história diz isso, a riqueza acaba 
fomentando de alguma forma a 
cultura e a religiosidade. E assim 
como se produziu artes plásticas 
(escultura, pintura e arquitetura), 
foram feitas muitas músicas para 
as cerimônias religiosas e eventos 
especiais da corte portuguesa.

Por isso, Toffolo elucida que a 
música sempre esteve entrelaçada 
à mineiridade. “Esse nosso jeitinho 
acanhado, no final das contas, é 
uma forma de esconder uma alma 
em polvorosa para criar. E isso, sé-
culos mais tarde, ainda é uma tôni-
ca criativa por aqui. Somos ligados 
a tradições, ao conhecimento pas-
sado por gerações, mas também 
olhamos para frente, acima das 
montanhas, para um horizonte de 
infinitas possibilidades”.

Prefeitura de Contagem faz lançamento
de programas de proteção as mulheres

Iniciativas foram promovidas no evento “Café com as Servidoras”

A Prefeitura de Contagem, 
por meio da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania e da Supe-
rintendência de Política Pública 
para Mulheres, promoveu o tradi-
cional “Café com as Servidoras”, 
em alusão ao Dia Internacional da 
Mulher. O evento foi marcado pelo 
lançamento oficial do Protocolo 
de Atendimento a Mulheres em 
Situação de violência no Município 
de Contagem e do Botão do Pânico 
e, também, do Programa Rede 
Nascer Contagem “Conexão de 
amor à vida”. Ao final, as servidoras 
também puderam confraternizar 
ao som da Banda da Guarda Civil.

O prefeito Alex de Freitas dis-
se que aprendeu muito com as 
mulheres ao longo de sua vida. 
“Agradeço a minha mãe, irmãs, 
esposa e também professoras. 
Desejo que todas vocês sejam cada 
vez mais respeitadas e felizes e, isso 
independe do Dia Internacional da 
Mulher”, destacou.

Em relação à Rede Nascer, o 
prefeito informou que o programa 
identifica, acolhe e acompanha as 
gestantes de Contagem, facilitando 
a realização de todas as consultas, 
exames e procedimentos para uma 
gestação saudável e um parto seguro 
e bem assistido. “Para que possamos 
ter cada vez mais sucesso na aplica-
ção desse programa, é necessária a 
participação de toda a sociedade. 
Todos nós podemos e devemos 
participar desta conexão de amor 
à vida. Peço a vocês, que informem 
todas as gestantes que conhecem 
sobre a existência desse programa”.

Sobre o Botão do Pânico, ele 
ressaltou que o equipamento, já 
implementado pelo governo do 
Espírito Santo (ES), diminuiu signi-
ficativamente os crimes e as agres-
sões contra as mulheres. “É um 
dispositivo eletrônico de segurança 
preventiva que possui GPS e grava-
ção de áudio. Quando acionado, o 
equipamento emite um alerta para 
que a vítima seja socorrida pela 
Guarda Civil e Polícia Militar. Para 

implementar o projeto na cidade, 
foi firmada uma parceria entre o 
município e o Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais (TJMG), na 
qual estabeleceu-se que Contagem 
seria responsável pela aquisição do 
botão e o TJMG pela avaliação e 
seleção dos casos com prioridade 
para recebê-lo”.

Acompanhando o prefeito, a 
primeira-dama Luciana de Freitas 
agradeceu a todas as mulheres que 
contribuíram para fazer uma Con-
tagem melhor e àquelas que acre-
ditaram no trabalho do governo. 
“Uma palavra que tenho pensado 
muito é sororidade, que significa a 
união entre as mulheres. Apesar de 
termos conseguido muito espaço 
na sociedade, nós sabemos das 
nossas lutas e do machismo que 
enfrentamos. Não podemos fechar 
os nossos olhos quanto a tudo 
isso. Precisamos ser tratadas com 
carinho e humanidade”.

Também presente no café, 
o vice-prefeito, William Barreiro 
(PSB), enalteceu a contribuição 
das mulheres, servidoras, na exe-
cução das diversas atividades e 
serviços municipais. “Percebemos 
o crescimento do espaço, que cada 
vez vocês vêm ganhando. É muito 
grande a importância da mulher 
em nossa vida. Parabenizo a cada 
contagense pela luta”.

De acordo com a superinten-
dente de Políticas Públicas para 
Mulheres, Gê Nogueira, Alex de 
Freitas sempre será lembrado 
como o prefeito que motivou 
sua equipe a trabalhar pelas 
igualdades de gênero. “Ele exige 
e nos dá todas as condições de 
trabalho para lutar contra as desi-
gualdades. Nunca vou esquecer o 
dia que o ele disse: “intolerância 
contra os intolerantes”. Agradeço 
a ele também por ter atendido 
um pedido nosso, enviando à 
Casa Legislativa para a aprovação 
de um projeto de lei que regulari-
zou o Espaço Bem-Me-Quero, que 
por força de lei passou a chamar: 
CEAM Bem-Me-Quero”, disse.

A secretária de Desenvol-
vimento Social, Luzia Ferreira 
disse que quando uma menina 
nasce, seja em qualquer lugar e 
qualquer país, ela já nasce com 
alguma desigualdade, então nas-
cer bem e ter cuidado ao nascer, 
já é uma grande vantagem para 
a mãe e, especialmente, para a 
criança que está chegando ao 
mundo. “É importante convo-
carmos todos para a luta, juntas 
frente à desigualdade. Temos que 
sair da nossa caixinha e trabalhar 
em conjunto para ter efetividade 
e para a política pública produzir 
cidadania”, finaliza.
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iniciativa capacita músicos no interior de minas
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prefeito anuncia ações de contenção 
ao coronavírus em Juiz de Fora

O prefeito Antônio Almas 
(PSDB) anunciou, em entrevista 
coletiva, as medidas tomadas 
para conter o avanço do CO-
vID-19, conhecido como novo 
coronavírus. Assim, a Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF) decidiu 
suspender as aulas da rede muni-
cipal a partir do dia 17, recomen-
dando que todas as instituições 
de ensino sigam a orientação.

Em relação aos eventos da ad-
ministração municipal, o prefeito 

informou que todos eles estão 
suspensos a partir de agora, por 
tempo indeterminado. No caso 
das promoções privadas, a reco-
mendação é que aquelas com 
público acima de 100 pessoas 
sejam suspensas. “Ressalto que 
as ações só terão eficácia se cada 
cidadão fizer sua parte. Por isso, 
é necessário que todos evitem lo-
cais com aglomeração”, apontou.

A respeito das decisões to-
madas e anunciadas, o prefeito 

ressaltou que “esta doença é 
dinâmica e é preciso que todos 
entendam isso, porque talvez 
seja necessário ampliar ou al-
terar as medidas apresentadas. 
Entretanto, não é questão de 
pânico. A prefeitura montou um 
comitê que estudará a situação 
epidemiológica todos os dias. 
Tomaremos todas as medidas 
necessárias para conter o avan-
ço da doença no município”, 
afirmou.

principais medidas:
 

 Suspensão das aulas da rede municipal por tempo indeterminado;
 

 Recomendação para que todas as instituições de ensino suspendam as 
atividades;

 
 Suspensão de todos os eventos municipais;

 
 Recomendação que todas as atividades, de cunho privado, com público 

superior a cem pessoas, sejam suspensas;
 

 Criação de comitê municipal para estudar a situação epidemiológica da 
cidade constantemente;

 
 Confecção de material gráfico para campanha informativa sobre o COvID-19;

 
 Trabalho junto aos hospitais da cidade para ampliação do número de 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

eventos municipais 
suspensos:

 
dia 24  -  Conferênc ia  das 
Juventudes;

 
dia 25 - Congresso da Agência de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon);

 
dia 26 - Abertura de oficina para 
novos servidores;

 
dia 27 - Troféu “Mulher Cidadã 
2020”;

 
dia 28 - Evento comemorativo de 
cinco anos da Praça do Centro de 
Artes e Esporte Unificado (CEU).

O Departamen-
to de vigi lância 
Epidemiológica e 
Ambiental (Dvea), 
da Prefeitura de 
Juiz de Fora enviou 
22 notificações ao 
Centro de Informa-
ções Estratégicas 
em vigilância em 
Saúde (Cievs), da 
Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES). 
Até o momento, a 
cidade apresenta 
11 casos suspeitos, 
dois confirmados 
e um descartado, 
conforme boletim 
diário da SES.
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“Esse nosso jeitinho
acanhado, no final das
contas, é uma forma

de esconder uma alma
em polvorosa para criar”



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de março de 2020

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sabe, sabe advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

coronavÍrus

álcool em Gel tem aumento abusivo

GrAnde BH tem mAis de 6 milHÕes de HABitAntes

Apesar do assunto já estar bas-
tante difundido, não podemos deixar 
de falar da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, um tipo de micro-
organismo que está preocupando as 
autoridades da área de Saúde e a 
população mundial. No momento, 
a principal recomendação é que as 

pessoas fiquem em casa o máximo 
possível. Os governos estaduais 
e municipais tomaram algumas 
medidas preventivas para conter o 
aumento dos casos.  Estão suspen-
sas as atividades não essenciais do 
serviço público, além do fechamento 
de muitas instituições e empresas. 

O Sindicato dos Hotéis, Motéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de BH 
(Sindhorb-BH), no qual o presidente 
é este que vos escreve, também está 
orientando os seus associados para 
tomarem os cuidados necessários em 
seus estabelecimentos a fim de evitar 
o contágio de funcionários e clientes.

A chegada do coronavírus ao Bra-
sil tem pressionado o preço de itens 
de higiene e produtos hospitalares. 
Um exemplo é o álcool em gel que 
teve aumento abusivo em menos 
de uma semana. Uma garrafa de 
500ml, que custava em torno de R$ 
7, hoje, é encontrada por até R$ 40. 

Aumentar o preço de máscaras e 
álcool em gel 70°, no momento em 
que a população não tem outras op-
ções de proteção, está mais próximo 
da extorsão e do absurdo do que do 
exercício de livre mercado. É querer 
levar vantagem em cima do povo. A 
França, por exemplo, decidiu tabelar 

o preço do álcool em gel e investigar a 
cobrança de preços abusivos. Cabe ao 
governo e aos órgãos fiscalizadores 
investigarem e adotarem medidas 
rigorosas para conter os preços 
exorbitantes para que a população 
e todos os segmentos da sociedade 
não sejam prejudicados.

Os resultados do último Censo 
sobre a população brasileira, divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) indicou 
Belo Horizonte como o 6º maior mu-
nicípio do Brasil, com uma população 

de 2,5 milhões de habitantes. No 
entanto, o dado mais interessante é 
que a Grande BH possui “apenas” 6 
milhões de pessoas. Como se explica 
esse fenômeno? É simples. Com 
um território de apenas 331 km² de 

capital, o crescimento será sempre 
pequeno. Por isso, a solução é procu-
rar os municípios vizinhos que estarão 
sempre em crescimento. Para se ter 
uma ideia, Ouro Preto possui 1,2 mil 
km², muito acima de Belo Horizonte.

tvs por assinatura perdem clientes. A Tv por 
assinatura está em declínio. Um relatório da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostrou que 
o serviço perdeu 1,7 milhão de assinantes e fechou o 
ano passado com 15,7 milhões de clientes em todo 
o Brasil. Em 2018, o total era de 17,3 milhões de 
assinantes. A Claro/Net é a líder do setor, seguida 
pela Sky. Alguns fatos explicam a queda. O primeiro 
é a preferência das pessoas por plataformas de 
streaming e o segundo ponto é o serviço caro. A 
Tv por assinatura, com um pacote interessante e 
que atende às necessidades do perfil de cada teles-
pectador, custa cerca de R$ 200. Os três principais 
serviços de streaming no Brasil atualmente (Netflix, 
Amazon Prime e Globoplay), juntos, custam menos 
de R$ 100. As operadoras devem repensar a política 
de preços dos pacotes. 

Fonte: Observatório da TV

aGu cobra ressarcimento de fabricantes de 
cigarros. As duas maiores fabricantes de cigarros 
do Brasil, Souza Cruz e Philip Morris, têm até o dia 
31 de março para apresentarem suas defesas em 
ação civil pública ajuizada pela Advocacia-Geral 
da União (AGU). A ação cobra o ressarcimento 
dos gastos federais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para o tratamento de doenças causadas 
pelo tabaco. O pedido da AGU abrange os gastos 
da União nos últimos 5 anos com o tratamento de 
pacientes portadores de 26 doenças, cuja relação 
com o consumo ou simples contato com a fumaça 
dos cigarros é cientificamente comprovada. Como 
todos sabem o fumo é prejudicial à saúde, por isso 
é necessário sempre promover campanhas para 
diminuir, cada vez mais, o número de fumantes 
no mundo. 

Fonte: Diário Indústria&Comércio

c a n a l   a b e r t o

Empresas podem apoiar projeto de
turismo e inovação em Uberlândia

 Como parte do compromisso 
de oferecer um apoio cada vez 
maior a empreendedores da ci-
dade, a Prefeitura de Uberlândia 
deve contar em breve com um novo 
espaço de atendimento ao setor. A 
proposta, conduzida pela Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Turismo 
(Sedeit), é ter uma extensão da 
Diretoria de Inovação no Parque 
do Sabiá. Um chamamento público 
está aberto para que empresas 
de todos os segmentos possam 
colaborar com o projeto por meio 
da doação de mobiliário. 

Cadeiras, mesas e lousas es-
tão entre os móveis de escritório 
requisitados para a concretização 
da iniciativa, que oferecerá um 
espaço público para a promoção 
de diversas atividades ligadas ao 
setor de inovação e turismo, como 
reuniões, cursos e atendimentos. 

Não haverá aporte financeiro do 
Município em favor do doador, mas 
a logomarca das empresas selecio-
nadas será afixada no interior do 
novo espaço. 

As propostas de doação deve-
rão ser protocoladas pessoalmen-
te, ou por meio de correspondên-
cia, junto ao Setor de Atendimento 
da Sedeit até o início de abril. O 
endereço é Avenida Anselmo Alves 
dos Santos, 600, bloco 1, 3º piso, 
bairro Santa Mônica. 

O documento deve conter a 
descrição, as condições, as espe-
cificações, quantidade, valor de 
mercado, localização de prestação 
dos serviços, bem como outras ca-
racterísticas necessárias à definição 
do objeto da doação. É preciso que 
o doador apresente ainda cópia 
dos documentos fiscais dos bens 
a serem doados ou a declaração 
de propriedade legítima do objeto. 

O resultado da avaliação da 
proposta ficará disponível na Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Inovação e 
Turismo. Na edição de 3 de feve-
reiro de 2020 do Diário Oficial do 
Município (DOM), consta o edital 
com detalhes sobre o processo e 
os modelos de proposta e identifi-
cação de propriedade, minuta do 
termo de doação e a relação de 
bens a serem ofertados.

o quê:
Doação de mobiliário

de escritório para a Sedeit

Quando:
Até abril

como:
Propostas de doação

deverão ser protocoladas
pessoalmente ou por

meio de correspondência,
junto ao Setor de

Atendimento da Sedeit
até o início de abril.

O endereço é Avenida
Anselmo Alves dos Santos,

600, bloco 1, 3º piso,
bairro Santa Mônica.
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Prefeitura de Montes Claros
reabre Praça de Esporte

autoridades do município participaram da reabertura

A Prefeitura de Montes Claros 
reabriu a Praça de Esportes 
na presença de secretários, 

vereadores, e de um público de 
centenas de pessoas, o secretário 
municipal de Esportes e Juventude 
de Montes Claros, Igor Dias, enfati-
zou que o novo espaço vai atender 
mais de mil crianças e adolescen-
tes, com idades entre 9 e 14 anos.

A solenidade contou com a 
participação de representantes da 
autarquia municipal SuperMoc, 

que fiscaliza, gerencia e capta 
recursos para serem investidos no 
esporte local.

Serão disponibilizadas as mo-
dalidades esportivas de futebol 
de campo, futsal, vôlei, basquete 
e handebol, para crianças e ado-
lescentes. Atualmente, mais de 
300 pessoas com idade acima de 
60 anos já fazem hidroginástica 
no local.

Durante seu pronunciamento, 
Dias destacou que a reabertura 

da Praça de Esportes, com a 
criação de escolinhas de futebol 
de campo, de futsal e outras 
atividades, é um investimento 
que a prefeitura faz para bene-
ficiar a população de Montes 
Claros, incentivando a prática 
de atividades físicas e uma vida 
mais saudável. Ele afirmou que a 
Praça de Esportes agora está sen-
do devolvida para a população, 
com implantação imediata de 
diversas modalidades esportivas.
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nelson missias de
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loraynne araujo

A Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Futel) está 
com inscrições abertas para aulas 
de futevôlei e o vôlei de praia no 
Parque do Sabiá. Os interessados de 
ambos os sexos podem se inscrever 
na sala de professores (de frente à 
piscina do parque), portando docu-
mentos pessoais e atestado médico 
válido. O horário de atendimento é 
das 8h às 11h e das 14h às 17h. A ida-
de mínima para participar é 15 anos. 

As aulas de futevôlei são às 
segundas e quartas-feiras, às 7h, 
e às terças e quintas, às 17h45. Já 

as de vôlei de praia são nas segun-
das e quartas, às 8h, e nas terças 
e quintas, às 18h45. Enquanto 
que as de ginástica funcional são 
oferecidas às segundas, quartas e 
sextas às 17h45 e 18h45, e às ter-
ças, quintas e sextas às 7h e 8h.

preparativos

Na última semana, a Futel ini-
ciou as obras de manutenção da 
Arena Park (as quatro quadras de 
areia localizadas próximo à entrada 
do bairro Santa Mônica no Parque do 

Sabiá). A previsão é que as obras se-
jam concluídas em breve, sendo que, 
ao longo desse período, as aulas das 
atividades oferecidas nas quadras de 
areia – ginástica funcional, vôlei de 
praia – acontecerão na quadra de 
cimento ao lado do Arena Park.

“As quadras serão tratadas, 
recebendo uma nova camada 
de areia. Com isso, o local ficará 
ainda mais confortável para todos 
que praticam esportes. Além disso, 
serão colocadas novas redes em to-
das as quadras”, destacou o diretor 
geral da Futel, Edson Zanatta.

Lamentavelmente, o futebol e o esporte 
em geral, principalmente na Ásia e Eu-
ropa, começam a sofrer interferências 
radicais nos calendários por causa da 

pandemia do coronavírus. O crescimento de 
casos no mundo e no Brasil também atingiu 
drasticamente a agenda esportiva nacional. 
No dia 15, a Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) anunciou a suspensão de todas as 
competições que realiza no futebol masculino 
e feminino. 

O coronavírus entrou em campo com efeitos 
devastadores em toda a sociedade e o futebol 
não é exceção. É como fechar a torneira das re-
ceitas e não será fácil para a maioria dos clubes 
encontrarem soluções para sobreviverem ao 
colapso financeiro, caso essas paralisações per-
durem por muito tempo. Tornou-se inevitável a 
paralisação dos campeonatos face aos últimos 
acontecimentos. Deixou de ser prioridade o 
noticiário esportivo, as novas contratações de 
jogadores, demissões de técnicos no Brasil e até 
a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. 
O coronavírus passou a ser o tema principal a 
todos os setores da sociedade.

Ainda não é possível quantificar, de forma 
rigorosa, os efeitos do cancelamento das 
competições no Brasil e no mundo, mas já se 
avançam estimativas preocupantes do ponto 
de vista financeiro para os clubes e entidades 
esportistas.

De uma hora para outra os clubes já come-
çam a sentir os efeitos danosos do ponto de 
vista de arrecadação. Isto porque sem a reali-

zação dos jogos, o clube perde com bilheteria. 
Sem falar do prejuízo técnico, principalmente 
daquelas equipes que estavam vivendo bom 
momento nas competições que disputavam e 
se veem obrigadas a interromper uma sequên-
cia importante de bons resultados. 

Nos últimos dias também surgiram dúvidas 
sobre o futuro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 
previstos para ocorrer entre 24 de julho a 9 de 
agosto em uma região de alto risco, e onde 
vários eventos esportivos foram cancelados nas 
últimas semanas. 

As  10  federações  da  Confederação 
Sul-Americana de Futebol já pediram à Fifa que 
adie o início das eliminatórias sul-americanas 
para a Copa do Mundo do Qatar 2022 devido à 
pandemia. As eliminatórias devem começar no 
dia 26 de março, e as seleções sul-americanas 
correm o risco de não poder contar com joga-
dores convocados que estão na Europa, em 
razão de que alguns atuam em países com alto 
índice de contágio, que ficariam submetidos à 
quarentena, impossibilitados de representar 
suas seleções nacionais.

Em verdade, muito se lamenta pela ausên-
cia do futebol e de outros esportes no Brasil e 
no mundo, mas, com toda certeza, a atitude 
é correta por parte das autoridades. Está em 
jogo, muito mais do que os resultados e ques-
tões financeiras. A meu juízo deve prevalecer 
a prudência, a prevenção e a preservação da 
saúde pública dos torcedores, das comissões 
técnicas, imprensa, atletas, enfim, de toda 
nossa sociedade.

os efeitos do coronavírus no esporte

Andar de patins volta a ser moda e traz
inúmeros benefícios para praticantes

Prática ajuda a queimar 360 calorias por hora

Andar de patins sempre foi prazeroso para 
a contadora Camila Procópio, 29 anos. 
Assim como outras meninas, ela conta 
que conheceu a modalidade ainda era 

criança. “Durante uma fase, a patinação era moda 
entre as minhas amigas e qualquer programa 
que fazíamos envolvia os patins. Com o tempo, 
deixamos isso um pouco de lado, mas sempre 
senti falta”. 

O reencontro de Camila com as rodinhas 
aconteceu quando ela foi a um jogo do Cruzeiro e 
conheceu pessoas que estavam andando de patins 
na Esplanada do Mineirão. “Eram mais ou menos 
umas 20 patinando e peguei o contato do grupo 
com um dos participantes. Na semana seguinte, 
voltei a andar e, atualmente, pelo menos uma vez 
na semana, reservo uma hora para praticar”. 

Esse hábito já dura mais de 5 anos e a con-
tadora relata que não fica mais sem. “Mesmo 
durante as minhas férias, levo os patins e acho 
um local para andar. virou, novamente, um vício 
e eu não quero mais parar, pois é uma atividade 
que me relaxa e aproveito até para pensar na 
minha vida”. 

Moda nos anos 80, quando as atrizes apare-
ciam patinando nos filmes e nas revistas de moda, 
beleza e saúde, andar de patins, durante alguns 
anos, foi sendo esquecido pelas pessoas. Porém, 
voltou com tudo e hoje é possível ver gente de 
qualquer idade praticando o esporte, afinal ele 
ressurgiu como um exercício para o verão, pois 
permite usar roupas mais leves, aproveitar o clima 
e conhecer a cidade. 

A educadora física Adrielle Trindade disse que 
a modalidade possui diversos benefícios, como a 
queima de gordura (360 calorias por hora); forta-
lecimento da musculatura dos membros inferiores, 

abdômen e da região da lombar. “Outro ponto 
importante é a melhora do equilíbrio e postura 
corporal, além da diminuição do estresse, vantagem 
importante para qualquer pessoa que busca uma 
atividade física”.

Adrielle ressalta também que a prática de 
qualquer exercício físico requer certos cuidados 
básicos e com a patinação não poderia ser di-
ferente. “O praticante precisa ter um cuidado 
maior com as articulações, principalmente, do 
tornozelo, joelho e quadril. Se tiver tido alguma 
lesão nesses lugares anteriormente é indicado 
que procure um médico para avaliar. Pessoas 
que sofrem com labirintite precisam estar com 
os sintomas controlados, pois o risco de queda 
se torna maior com uma crise”. 

Além desses cuidados, o uso de equipamentos de 
segurança é fundamental para evitar lesões graves. 
“A tendência de uma queda de patins é batermos 
com os joelhos, cotovelos e cabeça, por isso, esses 
lugares merecem mais atenção. Ademais, há o risco 
de lesionar as articulações e romper ligamentos do 
cotovelo, joelho e tornozelo”. 

Sobre alongamento antes da patinação, a edu-
cadora física afirma que a literatura ainda se divide 
sobre os benefícios dessa prática antes das ativida-
des físicas. “Algumas pessoas se sentem melhor re-
alizando alguns exercícios de alongamento, já para 
outras não faz diferença. O importante é conhecer 
o seu corpo e entender o que melhor se adapta a 
ele. Um profissional de educação física é indicado 
para realizar a avaliação individualmente”, finaliza. 

fitness/passeio: esse é o modelo mais 
básico de equipamento e o ideal para quem 
está começando a andar e ainda não tem 
muito domínio, nem pretende se submeter 
a jornadas longas e intensas de exercício. 
Costumam ter um bom custo-benefício e são 
fáceis de serem encontrados nas lojas.

conheça os tipos de patins:

Quad: o mais famoso modelo de patins, 
referência da década de 80. Não é muito 
resistente a manobras, porém permite o uso 
como equipamento para exercícios modera-
dos. Outro ponto importante é seu estilo que 
é mais elaborado que os demais.

freesKate: essa categoria de patins é adapta-
da para aguentar trancos, manobras radicais, 
giros e saltos. É recomendado para quem 
pensa em praticar patinação de maneira pro-
fissional ou para quem deseja aplicar treinos 
pesados para ficar em forma.

“outro ponto
importante

é a melhora do
equilíbrio e postura

corporal, além
da diminuição
do estresse”
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Uberlândia abre inscrições para
aulas de futevôlei e vôlei de praia
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