
mudança brusca na rotina da população por consequência do coronavírus, como não poderia deixar de ser, tem provocado danos à economia. No Brasil, o crediário já 
vem sentindo as medidas restritivas para conter a pandemia. Dados do Meu Crediário - sistema de análise de crédito e cobrança que atende diversos segmentos varejis-
tas - apontam que a inadimplência dos clientes aumentou em 25% no mês de março se comparado ao mesmo período de 2019. Para o cofundador da empresa, Jeison 
Schneider, a tendência é que a porcentagem aumente já em abril. “Em março, a inadimplência foi relativamente menor porque o isolamento social e fechamento do 

comércio aconteceu depois do dia 15 e a grande quantidade de pagamento do crediário ocorre na primeira dezena do mês”, explica.
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COVID-19
inAdimPlÊnciA do crediário sobe 25%

Almg e Zema trabalham para
diminuir efeitos da pandemia em mg

Recentemente, a ALMG autorizou o Governo de Minas Gerais a 
realocar R$ 300 milhões para combater o coronavírus no estado. 
Essa atitude foi mais uma demonstração da parceria entre os poderes 
neste momento de crise. O presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), 
destacou a importância social desse feito, pois esse recurso irá atender 
cerca de 600 municípios, contribuindo para diminuir o sofrimento de 
quem está em isolamento social.

Cientista político sobe o tom e
critica postura de Bolsonaro

A pandemia do coronavírus não está causando impactos apenas 
na saúde e economia, a política também tem sentido os efeitos da 
COVID-19, principalmente pelas falas e atitudes do presidente Jair 
Bolsonaro. “O isolamento de Bolsonaro não se dá por seus exageros 
retóricos, mas pela incapacidade de dirigir o país, pelo anacronismo da 
agenda liberal neste momento de crise mundial e pela percepção da 
população da ameaça crescente”, dispara o cientista político Rudá Ricci.

Sedentários devem incorporar
treinos leves dentro de casa

Carros sumiram das
ruas de Belo Horizonte

Para tentar se proteger contra o coronavírus, o 
belo-horizontino está ficando em casa e isso pode ser notado 
na redução dos automóveis que circulam pela cidade. Uma 
pesquisa realizada pela VAI mostra que há 58% a menos 
de carros se comparado a primeira semana com a segunda 
de março, período em que intensificou a quarentena na 
capital mineira.

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas (foto), disse que o tema do coronavírus é sério, 
inclusive no campo econômico, mas que, neste momento, o foco é garantir a saúde das 
pessoas. “Salvar vidas tem sido a diretriz da prefeitura, em sintonia com as orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Secretaria de Estado de Saúde”. 

Quarentena faz denúncias
de violência doméstica
aumentarem no brasil

combAte Ao coronAVírus
Estendendo nossa cobertura sobre os desdobramentos do novo 

coronavírus, o edição do brasil desta semana aborda dois temas sobre 
o enfrentamento à pandemia. Especialistas indicam que manter a 
imunidade alta pode ser a chave na recuperação do paciente infectado 
com a COVID-19, além é claro das recomendações para ficar em casa 
e lavar as mãos com frequência. E, em Minas, um outro segmento da 
saúde também vem sofrendo com nosso atual cenário: o de doação 
de sangue. Os tipos O+, O-, A- e AB- estão em queda de 30%, segundo 
a Fundação Hemominas.

cidAdes – PáginA 10

diante da coVid-19,
Alex de Freitas assegura

que a prioridade é salvar vidas
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loraynne Araujo

“isolamento de bolsonaro não se dá por seus exageros
retóricos, mas pela incapacidade de dirigir o país”

s efeitos causa-
dos pela pande-
mia do corona-
vírus podem ser 

sentidos nos segmentos 
social, econômico e polí-
tico. Prova disso é que, a 
cada dia, o presidente Jair 
Bolsonaro perde apoio, 
seja de parlamentares 
aliados ou de apoiado-
res, e já há um pedido 
de impeachment, na Câ-
mara dos Deputados, 
de autoria do deputado 
Alexandre Frota (PSDB). 
Para comentar sobre o 
tema, o edição do brasil 
conversou com o cientista 
político Rudá Ricci (foto).

o
Atualmente, bolsonaro está isolado politi-
camente. Por que isso aconteceu? 

O motivo inicial foi o desemprego e a precarização do 
trabalho dos empregados. Temos 38 milhões de brasileiros 
sem carteira assinada. As reformas trabalhistas e a lei da 
terceirização, aprovada durante a gestão Temer, associadas 
à reforma da Previdência e congelamento dos gastos sociais 
por 20 anos debelaram o fraco sistema de segurança social 
que tínhamos. Houve uma ligeira melhora na avaliação 
do governo Bolsonaro no final do ano, fruto do uso do 13º 
salário e contratações sazonais. Então, veio a crise do preço 
do barril do petróleo, que começou derrubando as bolsas de 
valores; e a COVID-19. Sem sistema de proteção social e com 
um governo sem capacidade técnica para dar soluções, a 
população percebeu que está sem direção para a economia e 
para reduzirmos o risco da pandemia. Pior: toda pauta liberal 
está em suspeição, já que não consegue produzir saídas para 
momentos de crise como o que vivemos. 

Uma pesquisa realizada pelo Atlas Político revelou a 
queda de apoio: mais de 47% dos brasileiros já aprovam 
o impeachment de Jair Bolsonaro. Nas próximas semanas, 
com o avanço do número de contaminados e mortos pela 
COVID-19, baterá o desespero social. Sem emprego e apoio 
governamental, podemos ingressar num caos nunca antes 
visto no Brasil. O isolamento de Bolsonaro não se dá por seus 
exageros retóricos, mas pela incapacidade de dirigir o país, 
pelo anacronismo da agenda liberal neste momento de crise 
mundial e pela percepção da população de ameaça crescente.

existe clima político para o impeachment 
ser aceito? 

Há clima político para o impeachment. Mas, há duas ques-
tões que antecedem. A primeira: o que fazer no dia seguinte? 
Não estamos preparados para alterar o descontrole econômico 
e de resposta estatal, fruto das reformas irresponsáveis que 
foram aprovadas no Congresso Nacional no último período. Há 
iniciativas em curso que podem mudar esta situação, como as 
articulações entre governadores e o presidente da Câmara dos 
Deputados, com o objetivo de criar um governo paralelo que 
oriente a população e crie alternativas à altura do caos social 
que se desenha. Também é promissor o esboço de unidade 
das esquerdas, a partir de uma carta aberta envolvendo PT, 
PSOL, PDT, PSB, PCB e PCdoB. 

A segunda questão, mais aguda, é: Bolsonaro radicaliza 
suas posturas e aposta no caos (propondo abertura do co-
mércio e a adoção do isolamento vertical) com a nítida inten-
ção de dar manutenção ao seu apoio - ainda que em queda 
- de segmentos sociais extremados e fanáticos. Quantos são? 
Os cálculos mais modestos, baseados em pesquisas do Data-
folha e Vox Populi, indicam 15% da população brasileira, mais 

de 30 milhões de pessoas. O impeachment poderá incendiar 
este segmento fanático. Temos como enfrentar uma situação 
política ainda mais instável em meio ao caos social que a 
recessão associada à crise sanitária? Sem respondermos este 
conjunto de questões, o impeachment pode se apresentar 
como aventura. Há, contudo, outras possibilidades de queda 
de Bolsonaro, caso o presidente resolva enfrentar o Supremo 
Tribunal Federal (STF) e não cumprir suas decisões a respeito 
do isolamento social.

o comportamento de bolsonaro ao incitar 
a volta do comércio e gerar aglomerações, 
mesmo contraindicado por órgãos de saú-
de, pode ser classificado como crime de 
responsabilidade? 

Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade em, 
ao menos, 9 situações desde que assumiu o governo. Mas, 
a questão é se já estamos preparados para o momento de 
sua queda. O impeachment, em termos políticos, não é o 
mais importante; o fundamental é o day after (dia seguinte). 

é possível parar as falas e atitudes contra-
ditórias do presidente?

O Judiciário está impondo diversas derrotas a Bolsonaro e 
governadores - como Zema, em Minas Gerais - que ameaçam 
desrespeitar as orientações do Ministério da Saúde e Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). Continuará assim até que o 
presidente decida romper de vez com as regras institucionais 
e decidir enfrentar o STF. Aí, terá chegado ao limite.

Você acha que as atitudes do presidente, 
em contrariar as autoridades da saúde, 
têm algum embasamento político pensan-
do na sua reeleição?

Considero Bolsonaro desequilibrado e despreparado. Não 
se trata de um ator político preparado ou sagaz. É um erro 
primário considerar alguma racionalidade ou estratégia política 
bem definida. Em 27 anos como parlamentar, nunca esboçou 
qualquer predicado político nesta direção. Tanto que, bastou 
assumir o poder que começou a perder apoios aceleradamente. 
Terminou o ano como o presidente eleito com menor aprova-
ção popular de toda história recente, desde Sarney. O que está 
tentando desesperadamente? Primeiro, tentou enfrentar a 
perda de apoios sociais e a ofensiva da oposição, anunciando 
manifestações e panelaços. Tentou de tudo: apoio à manifesta-
ção contra o Congresso (dia 15 de março), contrapanelaços (30 
minutos após a realização de outro, convocado pela oposição), 

vários pronunciamentos afirmando que a pandemia era exa-
gero, para que o comércio fosse reaberto e nada deu certo. No 
momento, ameaça baixar um decreto para obrigar o comércio 
a abrir, refutando a quarentena e o resguardo social. Os seus 
atos, como se percebe, são cada vez mais radicais e estão em 
rota de colisão com todas as instituições da nossa República e 
até com ministros e militares.

recentemente, bolsonaro voltou atrás e 
parou de incitar as pessoas a saírem de 
casa. Por que isso aconteceu? 

Bolsonaro já foi humilhado pelo ministro da Saúde no 
sábado, dia 28 de março. Na entrevista coletiva, Luiz Henrique 
Mandetta desautorizou publicamente todas as falas recentes 
do presidente. Soube que houve uma rebelião, pela manhã, 
de diretores e técnicos do Ministério, provocando uma longa 
negociação interna. Soube, ainda, que militares passaram 
a apoiar as posições técnicas e restritivas de Mandetta. Por-
tanto, na prática, há uma “reconversão” do governo federal. 
Pouco importa se Bolsonaro fará a mudança de percurso ou 
não. Ele já não decide sobre a postura do governo como já 
deixou claro o vice-presidente Hamilton Mourão.

o que um novo impeachment pode causar 
para a política e economia nacional?

Um novo impeachment colocará o país num campo 
de forte insegurança e instabilidade. Estaremos alinhados, 
ainda que num cenário mais ameno, com as instabilidades 
recentes que ocorreram no Paraguai e Bolívia. A queda de 
um presidente, de fato, é uma lei atrasada, empregada para 
a eterna chantagem de parlamentares sobre o Executivo. A 
lei adequada seria o Recall ou Revogação do Mandato Eletivo 
pelo eleitor, o mandante do poder do representante. Somos 
nós, cidadãos, que devemos decidir se um representante 
eleito cumpre com suas funções. Somente assim teríamos 
soluções mais equilibradas que alinhariam os parlamentos 
à vontade popular e não o contrário. Vivemos, há anos, uma 
guerra de egos no mundo político brasileiro. Deixamos de 
pensar em projetos nacionais. No máximo, o alto empresaria-
do se impõe sobre o parlamento: reformas antiestatizantes, 
redução da proteção social e ao trabalhador (visando baixar 
o custo trabalho), nenhuma punição à sonegação de em-
presas, tributações regressivas, redução da capacidade de 
intervenção estatal. Desta maneira, ficamos reféns do que 
uma elite com mente estamental, de casta, quer para ter 
mais lucros e não superar a profunda desigualdade social 
que nos caracteriza. Maior poder aos cidadãos e menos aos 
eleitos é a única solução para abrirmos uma importante 
discussão cívica entre nós. A maioria dos brasileiros não é 
extremada e muito menos bolsonarista.

guerra biológica mundial 
ara além dos problemas econômicos e a onda de desem-
prego no Brasil e no mundo, o novo coronavírus é uma 
realidade fatídica que tem deixado rastros por onde passa. 
E suas consequências são imprevisíveis e imensuráveis uma 

vez que, a qualquer momento, vai sair de cena médicos infectolo-
gistas, cientistas, etc e entrará em ação psiquiatras e psicólogos 
para tentar curar os desajustes causados aos cidadãos devido à 
pandemia mundial. 

A ansiedade surge, pois além do isolamento social, tudo indica 
aumento no número de desempregados no país e no mundo. Tudo 
isso tem a ver com a alta carga de imprevisibilidade com o presente 
e o futuro. Desta forma, esse cenário de medo coletivo instaurado 
levanta outra questão: uma possível elevação na quantidade de 
brasileiros com crises de ansiedade ou pânico. 

A psicóloga Sonia Pittigliani acredita que esse novo percurso do 
rio brasileiro pode desaguar, indubitavelmente, em síndromes e do-
enças emocionais. Já para os diretores da clínica social de psicologia 
Núcleo do Ser, de Belo Horizonte, Edilene Torino e Eduardo Penido, 
seria precoce prever tal desencadeamento. “Por não ter referências 
anteriores de sobrevivência em situações de guerras e tragédias, 
não temos como dimensionar a reação de uma população como 
um todo”, afirma Edilene.

De acordo com esses especialistas ouvidos pelo edição do brasil, 
o paciente que desenvolver, pela primeira vez, a síndrome do pânico 
por causa do isolamento social, deve procurar um hospital ou o 
consultório médico, mesmo com o movimento fique em casa. 

Nosso drama começou quando a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) acionou o alerta indicando que o coronavírus havia se 
tornando uma pandemia. Ou seja, quando uma doença infecciosa 
ultrapassa as barreiras geográficas de um local e pode se espalhar 
por todos os continentes.  

Infelizmente, a COVID-19 tem tirado a vida, o sossego e a dig-
nidade de milhões de pessoas mundo afora. Mas como estamos 
todos envoltos nessa verdadeira guerra mundial, resta-nos deixar 
uma mensagem de positividade aos inúmeros brasileiros: “Neste 
momento tão difícil é imprescindível força física e espiritual para 
ultrapassarmos essa crise sanitária mundial com o menor número 
de mortes. Fiquem em casa para que possamos vencer esse inimigo 
invisível o mais breve possível e esse pesadelo humano acabe logo, 
nos possibilitando sonhar novamente”.

c reio que a maioria dos leitores já ouviu 
falar da Torre de Babel. Tudo bem que 
muita gente não saiba o que é (foi). Se 

você está entre esses, não se assuste. Quem 
sou eu para explicar, mas lá vai:

Pedras encontradas na antiga Babilônia 
(atual Iraque) com inscrições que seriam 
datadas do século 6 a.C. demonstram, 
segundo estudos científicos, que a Torre 
de Babel realmente existiu. Confirmando 
a Bíblia (Gênesis 11,1-9), teria sete camadas 
de estrutura e seus construtores, liderados 
por Nabucodonosor II, eram movidos pelo 
vício do orgulho. Diziam que buscavam uni-
dade e estabilidade, mas colheram divisão 
e dispersão. Por isso foram punidos com 
a confusão das línguas. Babel, é bom que 
se diga, significa literalmente confusão. Se 
foram duas e não uma torre da antiguidade, 
não vem ao caso hoje.

Porque hoje, agora, neste momento, 
nosso país vive envolto numa imensa e 
alucinante Torre de Babel. Fato é que, en-
frentando a ciência e a medicina coerente, 
a politicagem rasteira que domina o Brasil 
deixa todo o povo aturdido frente a um vírus 
assassino que só não assusta quem precisa 
de um exame de sanidade mental, pois 
apenas se preocupa com eleição.

Afinal, quem está certo? Que opinião 
o povo – do qual faço parte e espero que 
você, leitor, seja e se considere integrante 
também – deve seguir na tentativa de 
sobreviver com sua família: governadores 
e prefeitos como Kalil em Belo Horizonte 
e Covas em São Paulo, que se aliam às 
sábias recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, juntamente com cien-
tistas, médicos, sanitaristas e equipes de 

saúde que enfrentam a pandemia que 
dizima dezenas de milhares de pessoas 
mundo afora e trabalham à exaustão 
para minorar a matança; ou políticos de 
meia tigela que, nem Deus sabe como, 
se mantém em cargos para os quais são 
comprovadamente ineficazes. Ah, mas es-
tes últimos sabem como enganar o povo. 
E enganam mesmo.

É triste, é descabido, é nojento, termos 
pessoas especializadas em politicagem no 
pior sentido da palavra e que mentem com 
a cara limpa. Fazem ouvidos moucos ao 
Imperial College, renomada instituição de 
ciência, tecnologia e medicina de Londres, 
que se baseando em dados reais de 202 
países, calcula que com medidas de isola-
mento social intensivo o Brasil atingirá 44 
mil mortos devido ao coronavírus, mas se 
seguir a ignóbil instrução que a politicagem 
eleitoral planeja vai ultrapassar um milhão 
de mortos. Sim, há hediondos mandatários 
que não estão nem aí para os mortos – cla-
ro, desde que não sejam seus eleitores de 
cabresto – e acham que vai tudo bem, muito 
bem, desde que a economia não sofra piores 
consequências. 

Num momento terrível como o atual, 
ainda temos que engolir, exercendo man-
dato, um deputado federal que assumiu 
a presidência da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara após não conseguir ser 
embaixador. Infame, Eduardo Bolsonaro cul-
pou a China pela pandemia de corona vírus. 
De igual laia, seu irmão Carlos perguntou 
no twitter quantos votos de brasileiros teve 
o presidente da OMS para falar da saúde 
no Brasil. Uma atitude indigna até para um 
boçal nato!

Tais filhos, tal pai: de todo o mundo 
surge fortes críticas contra a família apon-
tada como a principal aliada da pandemia, 
porque sai às ruas tirando selfies e ajudando 
a transmitir o vírus assassino, no tipo de ato 
que é um atentado à vida. Respeito é o que 
a humanidade consciente pede. As loucuras 
da família Bolsonaro são condenadas em 
todo o mundo, como comprova a atitude 
inédita que Twitter, Facebook e Instagram, 
apagando posts que pai e filhos assinaram. 

Espero que quando este artigo for publi-
cado no final de semana, o homem que está 
mandando no País já não esteja sonhando em 
isolar ainda mais o Ministro da Saúde que, mes-
mo aos trancos e barrancos, se opõe à posição 
antivida que ele, “capitão-atleta”, tenta impor. 
Palmas para Luiz Henrique Mandetta, avis rara 
dentre a equipe palaciana, que perguntou 
com coragem ao presidente se está preparado 
para ver caminhões do Exército transportando 
corpos pelas ruas com transmissão via internet. 
Não, ministro, ele não está nem aí.

Como até o seu ídolo de barro Trump já 
voltou atrás com relação ao denominado 
“resfriadinho”, a esperança é que esse tal 
de Boçalnaro peça perdão e mude de ati-
tudes, seguindo o exemplo do prefeito de 
Milão, que lançou uma campanha contra 
o isolamento em 26 de fevereiro, quando a 
Itália contabilizava 258 casos e 12 mortos, 
e agora assumiu o tamanho de seu erro 
porque os números ultrapassaram 100 mil 
casos confirmados e mais de 12 mil mortos. 

Em tempo: ninguém se assuste com o 
termo Boçalnaro. Boçal significa rude ou 
ignorante. Na gíria brasileira também é 
aquele indivíduo que age com arrogância e 
pouca sensibilidade. E não é o caso?

Politicagem cria terrível Torre de Babel
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eujácio silva

Nesta época difícil pela qual está passando 
o mundo, em função desta pandemia 
do coronavírus-COVID-19, os mais im-

portantes são a inteligência e o equilíbrio dos 
governantes. 

Os políticos têm que parar com esta politi-
cagem e agirem com sensatez e astúcia. Não se 
pode antecipar as campanhas eleitorais de 2022! 
Não se pode fazer palanque político desta terrível 
pandemia!

O mundo está polarizado. Parte dele quer parar 
tudo e a outra parte quer a liberação geral. Radi-
calizar nunca é a melhor opção. Nunca devemos 
agir com emoção, e sim com a razão. 

Liberar tudo, menosprezando a COVID-19 é sui-
cídio. Se o mundo continuar como se nada tivesse 
acontecendo, com pessoas se aglomerando em 
shows, esportes e nas praças públicas, a coisa pode 
tomar um rumo perigoso e até ser o fim. 

Mas, suicídio também será permanecer parado 
como está. Aí também será o fim e esse poderá ser 
mais traumático e doloroso, pois, ao contrário da CO-
VID-19, que mata rápido, nesse caso morremos deva-
gar, aos poucos, ou seja, seremos torturados e mortos 
pela fome e pela natural incompreensão das pessoas 
que passarão a agir pela emoção e não pela razão.

Destarte, felizmente, sempre existe a terceira 
via que, nesse caso, é a mais sensata, inteligente 

e equilibrada. Com certeza, a terceira via será a 
dosagem das medidas a serem implementadas!

Será preciso proibir toda e qualquer aglomeração 
de pessoas. Será necessário deixar os idosos portadores 
de enfermidades em casa. Na medida do possível, as em-
presas e as instituições devem se utilizar do home office. 

Tem que deixar os enfermos de qualquer idade 
e os que estiverem com a imunidade baixa em casa. 
É preciso educar as pessoas para que elas cuidem 
bem da higiene, do corpo, dos lares, das empresas 
e repartições. É preciso usar sempre o álcool em gel 
e tudo mais que possa servir de arma para combater 
esse traiçoeiro vírus. É preciso agir com inteligência 
e racionalidade.

A salvação será a dosagem

Alex de Freitas faz pronunciamento 
sobre coronavírus à população

Em pronunciamento à população de Contagem, 
o prefeito Alex de Freitas afirmou que o município 
continuará adotando as diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria 
de Estado de Saúde, mantendo em vigor as regras 
estipuladas pelos decretos municipais recém-assina-
dos (1.510, 1.524, 1.526 e 1.527) para proteção dos 
contagenses diante da pandemia do coronavírus. O 
prefeito reitera a necessidade do isolamento social 
preventivo neste período crítico, como orientam as 
autoridades sanitárias.

A equipe de governo destaca que está empenha-
da no planejamento de medidas para minimizar os 
impactos econômicos causados pela crise instaurada 
em todo o mundo. Mas, neste momento, o “eixo 
central” é garantir a saúde das pessoas. “Nada muda 
em relação às medidas adotadas pela Prefeitura de 
Contagem. A sociedade precisa ter serenidade mais 
do que nunca para lidar com a situação grave que a 
humanidade atravessa. Seguiremos com o isolamen-
to social, as escolas não voltarão a funcionar e parte 
do comércio segue fechado, como determinam os 
decretos municipais e estaduais. O mais importante 
é a questão sanitária e a saúde da nossa população”, 
afirma Alex de Freitas.

Muitas medidas estão sendo implementadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde. A Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) Sede foi reservada exclu-
sivamente para atendimento a casos suspeitos da CO-
VID-19, tendo como retaguarda o Hospital Municipal 
de Contagem (HMC), para onde serão encaminhados 
casos considerados mais graves. Na ala da Clínica 
Médica do HMC estão sendo disponibilizados 14 leitos 
para atendimento destas pessoas, se necessário. O 
setor recebeu equipamentos e profissionais específi-
cos para este tipo de atendimento.

“O isolamento social é importante para que 
possamos preservar os leitos hospitalares e saia-
mos desta situação com o menor impacto na vida 
das pessoas”, ressalta o prefeito. Foram suspensos 
cirurgias eletivas, consultas, exames especializados 
de média e alta complexidade e risco cirúrgico. A 
decisão foi tomada para evitar a circulação de in-
divíduos. O atendimento passou a ser diferenciado 
no PA Pediátrico e demais alas do Centro Materno 
Infantil Juventina Paula de Jesus, com a separação 
das recepções e consultórios para quem apresenta 
sintomas da doença.

A Secretaria de Saúde montou uma força-tarefa 
para acompanhamento de pacientes notificados como 
casos suspeitos da COVID-19 e que estão em isolamento 
domiciliar. Os moradores de Contagem contam com um 
serviço telefônico (teleatendimento) para tirar todas as 
dúvidas sobre o vírus. Por meio do número (31) 3198-
1535, as pessoas têm acesso 24 horas a informações 
repassadas por profissionais da Saúde, treinados para 
lidar com as questões relacionadas à pandemia.

População de rua
O prefeito manifestou receio com a população em 

situação de rua. “A prefeitura não abandonou essas 
pessoas, seguimos com algumas ações, com toda a 
complexidade em torno do assunto. Além do afeto e 
da boa intenção da humanidade, é preciso cumprir 
critérios legais e sanitários. A prefeitura tem uma 
equipe especializada na Saúde e no Desenvolvimento 
Social para lidar com essa população. O Comitê de 
Crise tem algumas ações em curso para que a gente 
minimize o sofrimento destas pessoas”.

Os serviços presenciais prestados pela prefeitura 
foram interrompidos e foram criados novos meios 
para atender as demandas da população. O transpor-
te coletivo também sofreu alterações, com redução 
do número de viagens fora do horário de pico para 
diminuir a aglomeração de pessoas. “Estamos fa-
zendo muitas inserções de fiscalização no transporte 
coletivo, tanto no coordenado pelo governo estadual 
como nas linhas gerenciadas pela Transcon”, aponta.

A prefeitura mantém aberto o diálogo com as en-
tidades de classe, representantes do setor empresarial, 
lojistas, comerciantes e da indústria. “Estamos fazendo 
cálculos e projeções, junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda, relativos a cobranças de impostos municipais. 
Os autônomos e aqueles que sobrevivem com o que 
produzem no dia a dia também nos preocupa, e temos 
feito algumas ações”, destaca o prefeito.

O Decreto 1.527 determina a suspensão tem-
porária das atividades comerciais com potencial de 
aglomeração de pessoas. A fiscalização está sendo 
feita pelo setor de Posturas da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação e pela Vigi-
lância Sanitária, em parceria coma Guarda Municipal 
de Contagem. Já foi feita a abordagem em mais de 
mil estabelecimentos para garantir o cumprimento 
da regra de combate à COVID-19.

“Tenho que destacar o empenho da Guarda 
Municipal, em parceria com a Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros, junto com os servidores da 
Saúde. Seguiremos em Contagem, e acho que a 
maior parte dos prefeitos de Minas Gerais e dos 
governadores do país, as orientações e experiên-
cias adotadas no mundo, as principais práticas 
que deram certo. Vamos fazer o isolamento social 
até segunda ordem. Em entendimento com as 
autoridades sanitárias do país, percebemos que a 
gente pode retomar gradativamente as atividades 
econômicas e o faremos, pois é o que desejamos. 
Mas, neste primeiro, momento sigo agradecendo 
a adesão da maior parte da nossa população, 
dizendo que o nosso desejo e a nossa fé vão na 
direção de que passemos por isso e que soframos 
o mínimo possível”, diz o prefeito.

Alex de Freitas: “A sociedade precisa
ter serenidade mais do que nunca”
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sucessão no tJmg
A sucessão da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais (TJMG) está prevista para acontecer 
no próximo mês. Porém, o assunto que pautava as conversas 
entre os desembargadores está hibernando devido à COVID-19, 
até porque a pandemia levou à Justiça a trabalhar de casa.

 

mineiros influentes
No mundo dos negócios, o comentário é um só: no mo-

mento, o empresário rubens menin, presidente do grupo MRV, 
é o mineiro mais influente no cenário nacional. Entres os seus 
empreendimentos, está o Banco Inter. Até recentemente, outro 
grupo, o da família Pentagna guimarães, do Banco BMG, era 
a bola da vez. Nos anos 80, quem ostentava este título eram 
Vicente e milton Araújo, do Banco Mercantil do Brasil. Antes 
disto, nos anos 60, outro banqueiro famoso, magalhães Pinto, 
ex-governador e ex-senador fazia as honras do Estado. 

cena única. Veja bem: todos eles, em maior ou menor 
escala, estavam ligados ao sistema financeiro nacional.

 

mineiros x Forasteiros
Atualmente, existem duas lideranças políticas em Minas. A 

do governador do Estado, romeu Zema (Novo), e a do prefeito 
da capital, Alexandre Kalil (PDS), que dia a dia vem cons-
truindo seu caminho próprio na política mineira. No entanto, 
ambos recebem orientação de fora do estado. Por exemplo, 
o governador tem como guru o banqueiro e ex-presidente do 
seu partido, João Amoêdo. Já o prefeito Kalil não passa uma 
semana sem trocar um dedo de prosa com o presidente nacio-
nal de sua sigla, o ex-prefeito de São Paulo, gilberto Kassab.

 

exagero do ruy?
Em Montes Claros, no Norte de Minas, o ex-prefeito ruy 

muniz (PSD) instalou várias pias do lado de fora de imóveis 
comerciais, juntamente com sabão e toalha de papel à dis-
posição da população. Acontece que a recomendação é que 
as pessoas não circulem pela cidade. Então, a demagogia do 
ex-prefeito não conquistou o êxito esperado. 

 
suécia não é o brasil

“Essa história de isolamento vertical, como propalam 
algumas autoridades brasileiras, em hipótese alguma teria 
dado certo. Isso só funcionou na Suécia e na Suíça, por razões 
demográficas e culturais. Em países populosos e com grandes 
diferenças sociais não tem a menor chance de sucesso”. Opinião 
do médico, professor da USP e membro da Academia Nacional 
de Medicina, Paulo saldiva.

 

governo paralelo
Na opinião do jornalista merval Pereira, atualmente, o 

Brasil tem dois governos. Um orientado pelo Palácio do Planalto 
e outro, informalmente, liderado pelas decisões das duas Casas 
do Congresso Nacional, as Câmaras do Senado e Federal.

 
Política mineira

Em Minas, não precisa ser especialista para saber que, 
neste momento, um dos nomes mais fortes da política mineira 
é o presidente da ALMG, o deputado Agostinho Patrus (PV). 

 

Politização do coronavírus
Em São Paulo, participando de um debate em uma rede 

de TV, o apresentador e jornalista marcelo tas disse que as 
posições relacionadas ao coronavírus estão muito politizadas. 
Para ele, os políticos, especialmente de Brasília, São Paulo e 
Rio de Janeiro, deveriam pensar mais no povo e deixar de lado 
o viés político do debate.

combate à coVid-19 une
executivo e legislativo mineiro

O recente ato da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais (ALMG) de delegar 
ao governo mineiro a autorização para 
investir algo em torno de R$ 300 milhões 

para as demandas relacionadas à COVID-19 mostra 
que o Legislativo e Executivo estão trabalhando 
juntos para conter a pandemia em nosso estado. 
Os poderes estão unidos desde que essa doença 
começou a se espalhar e o primeiro entendimento 
coube ao presidente da Casa, deputado Agostinho 
Patrus (PV), em diálogo direto com o governador 
Romeu Zema (Novo). 

O dinheiro que será investido no combate ao 
coronavírus vai ser deduzido das emendas imposi-
tivas, mecanismo que direciona o gasto obrigatório 
pelo Executivo em determinada obra ou serviço, e 
isso acontecerá assim que houver a indicação, por 
parte dos parlamentares, para onde o valor deve ser 
encaminhado. No primeiro momento, diante dessa 
situação, os recursos serão destinados à aquisição 
de matérias e todo tipo de ações relacionadas à 
COVID-19. É válido ressaltar que essa foi uma ação 
inédita no Brasil. 

Apoio aos municípios
Quando divulgou a informação da aprovação 

desse projeto, Patrus destacou a importância social 
do feito, tendo em vista que a pandemia também 

assola o nosso país e Minas Gerais. Segundo o 
presidente da Casa, os recursos irão ajudar atender 
cerca de 600 municípios, contribuindo para diminuir 
o sofrimento de quem está em isolamento social, 
amparando, essencialmente, os idosos, um dos 
grupos mais vulneráveis à doença. E os benefícios 
chegarão também para os moradores em situação 
de rua, outra parcela da população que merece mais 
atenção por parte dos governantes. 

Além disso, desde a semana passada, o Governo 
do Estado já pôde realocar R$ 300 milhões. Esse valor, 
que foi liberado mediante ao crédito especial dentro 

do orçamento, será repassado para as entidades 
municipais que estejam engajadas no cronograma 
de combate ao vírus, especialmente para os setores 
de saúde, segurança pública e assistência social.  
Com isso, agora é possível atender à exigência do 
Ministério da Saúde que determina a contratação 
de profissionais por pelo menos 6 meses.

Parceria entre Zema e Patrus 
O governador Romeu Zema reconheceu a impor-

tância da parceria com a ALMG neste momento de crise. 
O chefe do Executivo lembrou que dezenas de parlamen-
tares apoiaram o decreto de estado de emergência, 
momento no qual se estabeleceu o isolamento social 
como um dos itens para evitar a proliferação do vírus.

Para além desse ato, o Governo do Estado tomou 
ainda uma série de medidas de contingenciamento de 
despesas para poder remanejar os recursos necessários 
ao programa emergencial de combate aos efeitos do 
coronavírus. Além do hospital de campanha, instalado 
no Expominas, mandou recursos para hospitais públicos 
e conveniados de Belo Horizonte e do interior do estado, 
procurando antecipar a curva de crescimento dos casos. 

No geral, tanto em Minas como em Brasília, as 
decisões de Zema estão sendo avaliadas como positi-
vas, embora, no decorrer do percurso, tenha pontuais 
divergências com o prefeito da capital, Alexandre Kalil 
(PSD). “Diante da realidade de se concentrar esforço 
visando o bem comum do cidadão mineiro, esse 
mal-entendido já ficou no passado”, relata o amigo do 
governador e deputado estadual Arlen Santiago (PTB).

Agostinho Patrus, ao lado do governador
romeu Zema, coordenou a aprovação do projeto
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leíse costa

Dez entre 10 especialistas em saúde públi-
ca de todo o mundo, mesmo com divergências 
pontuais em suas projeções, concordam que 
os efeitos do coronavírus continuarão ao 
menos pelos próximos 2 meses. Exagerada ou 
não, a estimativa corresponde à devastadora 
rapidez com que o vírus vem se disseminando 
por todos os países, apesar das precauções 
e das providências adotadas globalmente, 
que incluem desde o home office e as férias 
coletivas até a interrupção total das atividades 
habituais. Da mesma forma, 10 entre 10 eco-
nomistas acreditam numa recessão mundial, 
da qual o Brasil não escapará: nosso Produto 
Interno Bruto (PIB), na melhor das hipóteses, 
terá crescimento zero, preveem.

É algo assustador que, ironicamente, faz 
lembrar o “Decameron”, obra de Giovanni 
Boccacio, escritor italiano do século XIII, sobre 
10 casais de jovens que, fugindo da peste 
negra então assolando boa parte da Europa, 
refugiam-se numa montanha no norte da Itá-
lia, fora da zona de contágio, e ali passam 10 
dias e noites contando histórias – quase sempre 
picarescas. Mas o que temos hoje diante de 
nós não enseja qualquer tipo de distração, 
mas sim, esforços para equacionar um gravís-
simo problema – ao qual, aliás, o presidente 
da República não vem dando muita atenção. 
Chegou mesmo a desdenhá-lo publicamente.

O fato é que esta epidemia não é sim-
plesmente mais uma, como tantas que 
aconteceram ao longo dos séculos, pois 
chegou quase de repente e se proliferou com 
incrível rapidez, afetando, no mundo inteiro, 
o dia a dia de empresas, de  administrações 
públicas, de governantes e de pessoas – estas, 
hoje, praticamente reclusas em suas casas. É 
neste cenário que governos do mundo inteiro, 
inclusive o brasileiro, finalmente “acorda-
ram” e vêm agora atuando com eficácia 
para informar e aconselhar, pelos meios de 
comunicação, as medidas necessárias para 
conter a disseminação.

Destaque-se, nisto, a atuação do mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, 
que em várias oportunidades vem utili-
zando os meios de comunicação para, de 
forma didática e com muita competência, 
esclarecer e dar orientações à população 
quanto aos procedimentos adequados 
para a preservação da saúde diante do 
atual surto. Já na área econômica coube 
ao ministro Paulo Guedes anunciar uma 
medida mais que oportuna: a injeção de 
R$ 147 bilhões na economia como forma de 
estimular a atividade produtiva e preser-
var empregos, além de medidas de alívio 
fiscal. Mas em meio a estas boas notícias 
veio também a da paralisação da reforma 

Tributária, por decisão da comissão mista 
que a examina no Congresso. Infelizmente, 
pois as simplificações propostas seriam 
importante fator de estímulo às atividades 
empreendedoras.

Na verdade, não há um único segmento 
econômico que não esteja em dificuldades, 
mas uma situação bem peculiar é a das 
companhias de aviação, que vem sendo 
obrigadas a cancelar muitos voos. De acordo 
com a Associação Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), entidade internacional do setor, 
as receitas dessas empresas devem cair mais 
de 44 por cento neste exercício – um rombo 
de R$ 1,3 trilhões – por conta do já rotineiro 
cancelamento de voos devido à falta de pas-
sageiros e à decisão, tomada por diversos 
países, de restringir o número de voos em seus 
territórios. A Latam, por exemplo, suspendeu 
seus sete voos semanais entre São Paulo e 
Milão. Na verdade, o medo está acabando 
com o turismo – tanto doméstico quanto 
internacional.

Enfim, vivemos tempos difíceis, muito 
difíceis. E tudo por conta de um ser de-
vastador que, na verdade, eu nem sei o 
que é, se animal ou vegetal. Mas seja lá o 
que for, vai passar. E sairemos desta, cer-
tamente, machucados, mas, sem dúvida, 
mais fortes.

um ser devastador

coronavírus afeta pequenos e médios
negócios do mercado de festas e eventos

A 
microempresária (ME) Laysa Ramos, 
30, dona de uma loja de locação de 
peças decorativas para festas, fechava, 

em média, 200 aluguéis por mês. Luciana Poli, 
46, proprietária de um salão de festas em Belo 
Horizonte, alugava o local cerca de 12 vezes no 
mês. A confeiteira Bruna Ferreira, 36, costumava 
tirar apenas um fim de semana para ficar com a 
família, agora, passa todos. Três empresárias do 
segmento de festas e eventos que, em comum, 
viram seus faturamentos despencarem desde o 
avanço do novo coronavírus e o decreto muni-
cipal que, para tentar conter sua disseminação, 
proibiu a realização de aglomerações. 

De acordo com o último levantamento 
divulgado pela Associação Brasileira de Eventos 
Sociais (Abrafesta), o mercado de festas e eventos 
movimentou mais de R$ 17 bilhões em 2018. Os 
dados também revelaram que a projeção era de 
um crescimento de 14% no próximo ano. 

Esse mercado atrativo chamou a atenção da 
advogada Luciana que, neste ano, pediu demis-
são da empresa que trabalhava para se dedicar 
exclusivamente ao salão de festas que montou 
em 2015. “Entre meses com mais e menos 
eventos, a média mensal era 12. Até agora, tive 
prejuízo de cerca de R$ 15 mil com alimentos, 
bebidas e outros materiais adquiridos para reali-
zação das cerimônias que ocorreriam em março”. 

Ela acrescenta que o que mais a assusta 
é a falta de receita. “Simplesmente não entra 
capital nenhum e não estamos conseguindo 
fechar novos contratos diante das incertezas 
futuras. Os clientes estão preferindo aguardar os 
acontecimentos para contratarem festas”, conta 
a empresária. Segundo ela, seu caixa está 
azul só até abril. “Vou conseguir honrar 
os compromissos neste mês sem 
ter que mandar funcionário 
embora. Mas a partir de maio, 
não sei. Tenho 6 pessoas 
que dependem 100% 
e várias outras comple-
mentam suas rendas 
por meio do meu ne-
gócio”, completa.

Também parada desde o decreto, Laysa, 
que trabalha no setor de locação de material 
decorativo há 10 anos, precisou pensar em 
novas soluções. “Desde o primeiro dia, estou 
me comunicando com os clientes e dando o 
apoio necessário para remarcar a data dos 
eventos. A maioria adiantou os eventos, não 
tivemos quase nenhum cancelamento. Para 
novos clientes, criei um voucher de desconto 
para futuras locações”, diz. Do governo, ela 
espera ações de socorro às ME’s. “Precisamos 
que as medidas tomadas para os microem-
preendedores individuais (MEI’s) e os de 
maior porte também cheguem a nós, já que 
ainda não nos encaixamos nas que foram 
sancionadas”, ressalta.

Já Bruna enfrenta a segunda crise eco-
nômica. No início de 2014, fechou a loja de 
roupas que tinha devido à queda nas vendas 
e começou a vender bombons nas portas de 
escolas. A mudança de segmento trouxe bons 
frutos e, hoje, trabalha, como ela mesma 
define, “com tudo relacionado à festa, de 
salgados a personalizados”. No geral, 
a MEI realizava de 2 a 4 festas por 
fim de semana. “Para mim, que 
sou autônoma, foi muito brusco 
porque parou totalmente a en-
trada de verba. Só tinha ajuda 
das minhas filhas nos finais de 
semana”, conta.

Em meio às más notícias, pensou em for-
mas de não zerar suas demandas. “Coloquei vá-
rios posts para as pessoas não adiarem as festas, 
e sim remarcarem. Mas, não alcancei o impacto 
que esperava. Quando eu estava fazendo a 
montagem de uma caixa para uma festa, tive a 
ideia de fazer um minikit já que, normalmente, 
reuniões em família são pequenas”. Ela avalia 
o retorno como positivo. “Tive uma resposta 
boa. Mais de 20 pessoas perguntando como 
funciona e algumas fechando, já tenho um 
pedido confirmado e estou esperando dois 
fecharem”, diz.

A empreendedora deposita esperança 
de dias melhores com a chegada da Páscoa. 
“Estou apostando numa melhora porque 
é uma data esperada por todos. A ideia é 
montar kits com 3 ovos para cada integrante 
na casa. E, para chamar a atenção, fazer um 
preço melhor para os clientes que comprarem 
kits, ao invés da unidade”, planeja.

Freepik

 Partido do prefeito
Na reta final para filiação de nomes interessados em dis-

putar o pleito deste ano, houve fila para assinar a ficha no PSD 
que, não por coincidência, é o partido do prefeito da capital, 
Alexandre Kalil. Este será o primeiro pleito no qual não haverá 
mais a coligação para eleição de vereador. Ou seja, quem tiver 
mais voto nominalmente está eleito. No passado, as coligações 
faziam um malabarismo para calcular quem teria êxito nas 
urnas com base na soma geral no número de votantes na 
legenda. Uma maluquice que só funcionava no Brasil. Agora, 
isso acabou.

Quarentena legislativa
Alguns vereadores de Belo Horizonte foram acometidos 

pelo novo coronavírus, inclusive, a presidente da Casa, nely 
Aquino (Pode). Em consequência da nova realidade, o Legisla-
tivo municipal fechou as portas por vários dias. Entretanto, esse 
fechamento não deve ter feito falta à população da capital, já 
que a Câmara de BH, geralmente, só funciona 15 dias por mês.

 

Política em sabará
Em Sabará, cidade histórica da região metropolitana de 

BH, o ano começou com as TVs mostrando cenas dos rios 
invadindo as ruas da cidade e destruindo casas. Como não 
poderia deixar de ser, o prefeito Wander borges (PSB) entrou 
firme em defesa de seu povo. Mas agora, amigos dizem que 
borges já está entusiasmado em disputar a reeleição. Ou seja, 
em cima dos destroços uma possibilidade de se tirar proveito. 
Eita, povo sem noção, gente!  

 

ordem é garantir empregos
Para o cientista político e economista ricardo sennes, o go-

verno federal precisa ser mais enfático em sua política para pro-
teger as empresas, especialmente, no que se refere à garantia 
dos empregos. Para ele, as decisões até agora anunciadas estão 
no rumo certo, porém, são tímidas. “Se acontecer uma quebra-
deira geral, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vai lá para 
baixo. Nesse cenário, perdem todos, inclusive o próprio governo, 
que deixa de arrecadar impostos para pagar os seus compromis-
sos. Neste momento, não podemos ser conservadores. Brasília 
precisa abrir o cofre para acudir a população desolada”, disse.

 

redes sociais em baixa
Em Brasília, o Ministério da Saúde adverte: tudo que for 

sério no tangente ao coronavírus, será divulgado pelos profissio-
nais da área, por meio de anúncios nos canais de televisão ou 
de comunicados oficiais para evitar dúvidas entre a população. 
Como se sabe, grande parte dos conteúdos disseminados em 
redes sociais não condizem com a realidade. Ou seja, estão 
espalhando muitas notícias falsas no Brasil para desespero e 
confusão da população. Um horror!

 

elogios ao ministro
Do alto de sua experiência de ex-deputado federal, o 

advogado Airton soares disse que o presidente da República 
está, na sua opinião, devendo um elogio público ao ministro 
da Saúde, luiz Henrique mandetta. Coitado, o ministro pode 
esperar sentado.   
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

inadimplência do crediário
sobe 25% com coVid-19

O isolamento social é a principal 
forma de conter a pandemia da 
COVID-19. A mudança brusca na 
rotina da população já está tra-

zendo consequências para a economia. Da-
dos do Meu Crediário - sistema de análise 
de crédito e cobrança que atende diversos 
segmentos varejistas - apontam que a 
inadimplência dos clientes aumentou em 
25% no mês de março se comparado ao 
mesmo período de 2019.

Essa porcentagem, na opinião do 
cofundador do Meu Crediário, Jeison 
Schneider, tende a crescer. “Isso deve 
acontecer já no mês de abril. Em março, 
a inadimplência foi relativamente menor, 
pois o isolamento social e o fechamento 
do comércio ocorreram depois do dia 15 
e a grande quantidade de pagamento 
do crediário acontece na primeira dezena 
do mês, que é quando as classes C e D, 
público-alvo dessa modalidade de crédito, 
recebem o pagamento”.

Schneider acrescenta que, assim que 
as autoridades ordenaram o fechamento 
dos comércios, o crediário sentiu. “No 
dia seguinte, os números começaram a 
mudar e as vendas caíram. O aumento na 
inadimplência impacta, principalmente, no 
capital de giro e fluxo de caixa da loja. Ou 
seja, por consequência disso, os lojistas 
poderão ter dificuldades para pagar os 
fornecedores, quitar com os credores e 
isso pode, inclusive, comprometer a folha 
de pagamento dos funcionários”.

A caixa de padaria Ana Cláudia Santos 
decidiu não pagar a fatura do cartão após 
ouvir que, no próximo mês, pode não ter 
pagamento na empresa na qual trabalha. 
“Parece que se eu receber, será apenas 
uma parte do valor. Tenho três filhos pe-
quenos em casa, o que é melhor: pagar a 
roupa que comprei em várias parcelas ou 
água e luz?”.

Ela conta que, como é impossível pre-
ver o futuro e não sabia de que maneira 
começaria 2020, aproveitou as férias dos 
filhos para comprar roupa para eles. “Não 
foi nada muito caro, mas como é tudo 
multiplicado por 3, precisei parcelar. Nunca 
imaginei que meu salário ficaria compro-
metido por um vírus”, justifica.

reinventando a cobrança

O cofundador do Meu Crediário explica 
que, neste momento, não há uma solução 
para melhorar o quadro de inadimplência. 
Contudo, as lojas tem mudado a maneira 
de cobrar. “Alguns lojistas estão fazen-
do a cobrança por meio de motoboys. 
Outros têm enviado SMS ou mensagens 
no WhatsApp para avisar que a parcela 
deste mês pode ser paga através do boleto 
bancário”.

Já para as marcas que não consegui-
rem executar esse plano, Schneider sugere 
que abram mão do valor de juros de multa 
para clientes em atraso, uma vez que a 
fidelização é mais importante no contexto 
atual. “Após o isolamento social, esse be-
nefício vai incentivar novas compras e au-
xiliar na retomada da economia”, explica.

Ele ressalta que, apesar dos esforços, 
não é possível saber o que vai dar certo. 
“Ainda é muito cedo para dizer qual medida 
funciona. É preciso ir testando soluções e es-
tudando o cenário e suas mudanças. Os lo-
jistas com o caixa mais elevado conseguem 
até superar as perdas por 2 ou 3 meses, 
mas para quem já está com dificuldade é 
mais complicado. O ideal é renegociar os 
pagamentos com fornecedores e buscar em-
préstimos com taxas adequadas”, conclui.

baixa na consulta do cPF

Outro impacto aferido pela empresa envolve a queda de 58% no número de 
consultas de CPFs na semana passada. Segundo o Shneider, esse é um indicador 
forte da desaceleração das lojas físicas do varejo nacional. “Mesmo nos estados 
que ainda mantém as portas abertas, já se vê que os consumidores estão evi-
tando aglomerações. E alguns cortam a intenção de compra pelo receio de não 
conseguir honrar os compromissos financeiros no futuro”, avalia.

tendência é que o índice cresça ainda mais no mês de abril
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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

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

D A  C O C H E I R A

o presidente da Almg, deputado Agostinho Patrus (PV), destacou 
que, em cerca de 10 dias, as proposições para o combate ao coro-
navírus foram aprovadas e sancionadas, demonstrando a união 
entre executivo e legislativo. segundo o deputado, esse é um exem-
plo positivo para o país. “A Almg, se não é a única, é a que mais 
aprovou projetos desde que a pandemia se instalou”, enfatizou.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A ForÇA dA ArAúJo.  A centenária Drogaria Araujo não brinca em 
serviço. Colocou seus funcionários à disposição da Secretaria Municipal da 
Saúde e passou a ministrar a vacina contra a gripe em varias lojas de Belo 
Horizonte. Isso facilitou à logística, evitou filas e a terceira idade tem  recebi-
do as doses de vacina sem grandes aglomerações. Mais um acerto do presi-
dente da empresa, Modesto Araujo, que colocou a concorrência no chinelo.

FAlou mAis. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) está de quarentena 
em casa muito a contragosto. O mais interessante é que, mesmo em 
isolamento,  ele não deixou de tuitar e todos os dias tem entrevista 
do prefeito no rádio, televisão e jornais.

sAntA cAsA. A direção lançou uma campanha junto aos seus 
principais doadores para a compra de testes rápidos contra o novo 
coronavírus. Para a Santa Casa, quanto mais rápido for o exame, 
mais leitos deverão estar à disposição de quem precisa.

sAnto AgostinHo.  Muitos prefeitos chamaram o presidente da 
Assembleia, Agostinho Patrus (PV), de santo depois que ele conven-
ceu os deputados a disponibilizarem suas emendas parlamentares 
para as cidades de suas bases políticas. Foram mais de R$ 300 
milhões para vários municípios mineiros.

o prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), ainda não 
descansou desde que as águas do Rio das Velhas invadiram 
a cidade. A urgência de agora é o combate à pandemia da 
COVID-19. Ele determinou a desinfecção da cidade com equipes 
jogando inseticida nos principais locais de Sabará.

Vontade Política - Pois é. Foi só aparecer o coronavirus e 
o dinheiro também surgiu. São mais de R$ 500 bilhões dis-
ponibilizados pelo presidente Bolsonaro nos últimos dias. Já 
pensou se esta vontade política fosse usada para fazer política 
de saneamento sanitário nas principais cidades do país, onde 
o povo convive com esgoto a céu aberto?

Justinópolis, em Ribeirão das Neves, começou  há poucos 
dias uma campanha visando anexar o distrito a Belo Horizonte. 
Os lideres do movimento dizem que o povo da localidade tem 
mais a ver com a capital mineira do que com Neves. O assunto 
deve chegar a Assembleia nos próximos dias.

o jornalista Flavio Pena lançou a ideia: o presidente Bol-
sonaro deveria determinar aos bancos que deixassem, por 3 
meses ou mais, de fazer o desconto das parcelas dos emprés-
timos consignados na contas de aposentados e pensionistas 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos aposentados federais, 
estaduais e municipais.

o sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
de Belo Horizonte (SetraBH) informa que o sistema tem perdido 
diariamente 80% de movimento na capital mineira. Ou seja, se 
uma empresa arrecadava 100%, agora só ganha 20%, o que 
está estrangulando as companhias. Em São Paulo, o prefeito 
Bruno Covas (PSDB) vai gastar R$ 340 milhões mensais para 
pagar motoristas e trocadores dos ônibus.

lembrAnÇA de itAmAr.
O presidente Jair Bolso-

naro tem muita semelhança 
com o ex-presidente Itamar 
Franco. Bolsonaro quando era 
questionado sobre economia, 
durante a campanha, dizia 
que o “posto Ipiranga” dele 
era Paulo Guedes e que ele no 
governo iria se cercar de gente 
entendida nos assuntos de 
cada pasta, dando um banho 
em todos. Hoje, ele questiona 

o seu “posto Ipiranga” e, ago-
ra, bate de frente com o minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. Desde que o vírus 
chegou ao Brasil, Mandetta 
coloca sua equipe todos os 
dias à disposição da imprensa 
e fornece com detalhes tudo 
que vem acontecendo em nos-
so país. Esse relacionamento 
mais próximo lhe deu certo 
destaque e isso gerou ciúme 
nos outros ministros, tanto 

que o presidente determinou 
que as próximas entrevistas 
contassem com a participa-
ção de outros ministros. Nos 
tempos de Itamar Franco, o 
então ministro da Fazenda 
Paulo Roberto Haddad ficava 
horas com o presidente dando 
aulas de economia, porque o 
próprio Itamar comprava os 
remédios de sua mãe e como 
os preços mudavam todos os 
meses, ele reclamava e pedia 

um novo plano econômico 
para acabar com a inflação. 
Depois de muitas horas com o 
presidente dando explicações, 
Haddad saia do Palácio no 
fim do dia e, quando chegava 
a seu apartamento, o presi-
dente ligava para ele e pedia 
sua volta ao Palácio com as 
mesmas reclamações. É o que 
acontece com Mandetta que 
explica as coisas a Jair Bol-
sonaro e ele faz tudo errado.
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Sesc/Minas cede espaço em Venda Nova
para atender pessoas em situação de rua

Foi assinada no dia 1º de abril uma 
parceria do Sesc em Minas com a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania (SMA-
SAC) e a Secretaria Municipal de Saúde 
com o objetivo de contribuir com ações 
de combate à disseminação da COVID-19 
(coronavírus). Desta vez, a instituição vai 
ceder 260 unidades habitacionais do 
Sesc Venda Nova, na região Norte de 
Belo Horizonte, que poderá receber, a 
cada dia, até 300 pessoas em situação de 
rua que estejam com sintomas de gripe 
e precisam permanecer em quarentena. 
Eles serão direcionados ao Sesc pela 
Secretaria de Assistência Social e todos já 
são atendidos pelos abrigos da prefeitura. 

Pela parceria, o Sesc em Minas vai dis-
ponibilizar toda a estrutura das unidades 
habitacionais da unidade de Venda Nova, 
que contemplam colchões e travesseiros, 
itens de higiene pessoal, roupas de cama 
e banho, além de frigobar e TV. “Neste 
momento de crise, entendemos que 
o Sesc deve exercer, ainda mais, a sua 

missão de contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas”, afirma 
o diretor de Programas Sociais, Serviços 
e Operações do Sesc em Minas, Grijalva 
Duarte Júnior.

Trata-se de uma iniciativa inovadora e 
o espaço já conta com a estrutura que pos-
sibilita o distanciamento social, a higiene 
pessoal e alimentação, assim como cui-
dados de saúde. O serviço será oferecido 
de forma compartilhada entre as áreas de 
Saúde e Assistência Social da prefeitura. 

Além desta iniciativa junto à Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, o Sesc em Minas tem 
se mobilizado em outras ações de apoio 
ao combate à pandemia do coronavírus. 
Desde o dia 26 de março o Sesc Centro 
de Excelência em Saúde tem recebido o 
grupo prioritário da Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Gripe, representa-
do pelos idosos e profissionais da saúde. 

O Mesa Brasil Sesc continua com forte 
atuação para levar alimento aos que mais 
necessitam. Diariamente, o programa 
envia o excedente em empresas parceiras 

– frutas, verduras, legumes, carnes, pães, 
biscoitos, não perecíveis, produtos lácteos 
e de higiene e limpeza – para instituições 
sociais cadastradas e que precisam dessas 
doações. “Essas iniciativas representam a 
força do Sesc em mobilizar e transformar a 
realidade das pessoas. Elas vão ao encon-
tro da nossa missão primordial, que é a 
transformação social”, diz o diretor regio-
nal do Sesc em Minas,  Francisco Soares 
Campelo Filho, ressaltando que existem 
outras negociações em andamento e 
que estruturas da instituição também 
poderão ser disponibilizadas ao poder 
público neste momento.

Neste cenário de pandemia, outro 
serviço essencial do Sesc Venda Nova, a 
Hospedagem Social, continua operando 
normalmente dentro dos padrões de 
saúde e segurança do Sesc. O projeto, que 
é referência e destaque da instituição, aco-
lhe crianças e jovens de até 18 anos que 
estão em tratamento médico em Belo 
Horizonte e que precisam da estrutura de 
transporte, alimentação e hospedagem.

contato com a imprensa: Ana Paula Rachid (31) 98201-1561 | 98799-7446 | imprensa@sescmg.com.br

Instituição segue com outras iniciativas em combate à disseminação da COVID-19 (coronavírus)

mailto:imprensa@sescmg.com.br
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Uma vez, despretensiosamente 
folheando um livro, me chamou a 
atenção uma frase que me auxilia 
sempre: “Crer para Ver”. Autoaju-
da? Depende de escutas apressa-
das, de aprendizados robotizados 
e de superfícies na corrida pelo 
tempo. Depende ainda do seu foco 
e abertura ao famoso “reinventar”.

Entretanto, não se pode negar 
que a origem de tudo se inicia no 
desconhecido pela frágil consciên-
cia, ou seja, o desejo inconsciente, 
que dará origem ao pensamento. 
Observe o pensamento. Observe, 
contemple, pois é o espelho do 
seu mundo. É lá, no pensamento, 
que criamos a nossa ansiedade, 
a depressão, o pânico devasta-
dor e extremamente sofrido, as 
conquistas, alegrias e o lugar que 
ocupamos na vida.

Tudo nosso. Mesmo que seja 
do avesso, é nosso. Mesmo que 
se manifeste em uma jornada de 
quarentena, nos pertence. Já nos 
habita há tempos. Vamos nos 
acolher e cuidar. Sairemos mais 
fortes logo à frente.

Observe que o planeta é linear, 
a tecnologia onipresente e a nossa 
mente não têm fronteiras. Sabe-
mos que, sem limite, a imaginação 
é metade da doença, a tranquilida-
de é metade do remédio e que a 
paciência e os pensamentos, são o 
começo da cura. Sim, em tempo, as 
glândulas, o espelho do eu.

Será que sabemos de nós? 
Fomos preparados para escutar o 
nosso “eu” no frenesi para preen-
cher vazios? Lembro-me de uma 
música que canta a respeito de 
um tal de “José”, cuja festa acabou.

É necessário transpor as diver-
sas camadas de desequilíbrio que 
oculta e, ao mesmo tempo, nos 
permite a escuta e o serenar de 
vozes que roubam o nosso sentido 
pela vida. Podemos, agora, fortale-
cer sistemas de proteção psíquicos 
contra as crescentes ameaças à 

segurança e ao isolamento. “Iso-
lamento”? Já estamos há muito 
isolados no sistema de extravios 
de endereços das nossas emoções.

Vamos criar saúde? Lembre-se. 
Há tempos, o mundo está alerta e a 
espera de uma bomba invisível, de-
vastadora, sem antídoto às mãos. 
A pior das guerras negligenciada a 
céu aberto. A informação, a maior 
arma do nosso tempo, retida e con-
tida em tubos de ensaio e canais de 
poder. Aqui estamos nós, em coro 
nas sacadas, cantando o hino da 
cura para a terra.

Daí, não saberemos de pronto 
como conhecer e combater o 
inimigo. Adeus ensinamentos 
milenares de Sun Tzu em “A Arte 
da Guerra” que, por um período 
precioso, leva vidas e mais vidas 
pelo planeta afora. 

Sabemos de nós? Não importa 
quarentena, isolamento ou quais 
obstáculos enfrentemos. É sempre 
bom saber sobre nossas forças, 
valores, zonas de conforto, pontos 
cegos e preconceitos.

É vital termos a consciência cla-
ra de que todos nós apresentamos 
muitas chances de crescer frente 
às oportunidades que o caos nos 
oferece e começamos a evoluir. 
Física, mental e/ou espiritualmen-
te. Como pessoa única que somos 
na família, no trabalho ou na 
sociedade sempre teremos esta 
oportunidade, mas é necessário 
que haja a permissão íntima. Em 
algumas facetas de nossas vidas 
somos heróis e, em outras, somos 
frágeis, temos medo, coragem e 
otimismo, ou seja, somos portas 
para a resiliência.

O reconhecimento, por coisas 
que você está fazendo bem, é um 
ponto de referência para se tornar 
ainda melhor e continuar. Estar 
sempre sob a luz dos vagalumes 
é estar cercado de possibilidades. 
Sim, não são necessários holofotes 
e plateias.

Apreciamos nos tornar ou 
sermos ainda mais empre-
endedores, pessoas melho-
res, íntegras e simples. Somos 
apaixonados pelo que acredi-
tamos, pela nossa vocação. O 
empreendedorismo, ou criar 
algo novo, ou mesmo ocupar 
outra cadeira, é difícil. Por esta 
razão, a paixão precisa existir 
e nos levar a reconhecermos 
a capacidade de realização, à 
nossa autoestima e aos nossos 
prazeres.

É preciso suportar a luta 
e fazer “da queda, um passo 
de dança. Saber que quando 
terminarmos, estamos apenas 
começando”. Respire, inspire, 
celebre. Agora também é tem-
po de renovar, de transformar 
algumas coisas simples em 
melhores. Tempo de inventar 
uma maneira de trazer para o 
mundo, e para você, novas for-
mas de encontro e de alegria.

O mais importante é que o 
seu próprio tempo seja usado 
da melhor maneira possível. 
Ideias chegam e podem se 
materializar. Será bom otimizar 
os impactos que serão bem 
utilizados sobre novos ângulos. 

Dê atenção aos pontos po-
sitivos, aos pensamentos criati-
vos. Uma nova plataforma. Um 
ponto de referência para onde 
você pode alcançar um espaço 
ainda maior e repleto do senti-
mento de realização.

Que o momento seja de 
compaixão, empatia e leveza. 
“Nos momentos de silêncio, 
compreenda que você está ten-
do a chance de voltar a entrar 
em contato com a sua fonte de 
percepção pura”. Entretanto, 
saiba do perigo encontrado 
nas “superfícies”. Vá além do 
álcool gel. “Fazer da queda um 
passo de dança”. Autoestima e 
resiliência!

Com o objetivo de contribuir 
no atendimento adequado aos mi-
neiros diagnosticados com a CO-
VID-19, a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
une forças com empresas de todo 
o estado e com o Hospital Mater 
Dei Betim-Contagem para dispo-
nibilizar 242 leitos para assistência 
aos pacientes diagnosticados com 
o vírus. Por meio da parceria, será 
montada uma estrutura com qua-
tro andares equipados com 180 
leitos para Centro de Tratamento 
e Terapia Intensiva (CTI) e 62 para 
internações. Os atendimentos 
realizados neste espaço serão 
realizados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

A Rede Mater Dei será a res-
ponsável por disponibilizar a es-
trutura física com parque tecno-
lógico de Medicina Diagnóstica 
com raio-x, ultrassom, tomografia, 
ressonância magnética, entre 
outros exames, além de fazer toda 
a gestão assistencial. O governo 
estadual vai disponibilizar as 
equipes assistenciais e de apoio 
e  os recursos financeiros para 
operacionalizar o atendimento 
virão de um fundo com doações de 
empresários mineiros, gerenciado 
pela Fiemg. 

Todo o procedimento de aqui-
sições e logística para a entrega da 
nova área do Hospital Mater Dei 
Betim-Contagem será de respon-
sabilidade da construtora Andrade 
Gutierrez, garantindo a viabilidade 
e implantação rápida dessa inicia-
tiva, por meio de parcerias com os 
fornecedores. 

Todos os equipamentos e ma-
teriais arrecadados para a inicia-
tiva serão doados ao governo de 
Minas Gerais ao fim da pandemia. 
Eles  serão destinados às unidades 
de saúde na capital ou interior, de 
acordo com a definição da Secre-
taria de Estado de Saúde (SES). 

“Entendemos a necessidade 
de apoiar as unidades de saúde do 
estado, pois sabemos que não há 
a quantidade necessária de leitos e 
de respiradores para o tratamento 
dos casos que poderão vir a acon-
tecer. Vamos atuar no sentido de 
apoiar os mineiros, para minimizar 
os efeitos dessa pandemia”, disse o 
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

 

Hospital de campanha

Um dos principais locais de 
exposições em Belo Horizonte, o 
Expominas começou a ser reestru-
turado, em 26 de março, para ser 

transformado em hospital de cam-
panha no tratamento de pacientes 
infectados durante o período de 
pandemia. Serão instalados, em 
dois galpões do espaço, 900 leitos 
com respiradores, desafogando, as-
sim, outros hospitais da região que 
possam estar superlotados com o 
aumento dos casos da COVID-19. 

A Fiemg está atuando em 
duas frentes neste projeto: dispo-
nibilizando pessoas na área de 
inteligência e planejamento da 
estrutura básica do Expominas para 
receber os doentes e também com 
recursos financeiros na ordem de 
R$ 500 mil.

respiradores

A Fiemg mobiliza ainda os em-
presários mineiros para viabilizar a 
doação de mil respiradores para a 
rede estadual pública de Saúde. 
Os aparelhos adquiridos serão 
entregues à SES, que irá definir a 
distribuição em suas unidades em 
todo o estado. O objetivo é arreca-
dar o montante de R$ 65 milhões 
para a aquisição dos respiradores. 
Segundo dados da SES, os novos 
aparelhos representam 15% do 
número total de equipamentos 
que o estado possui atualmente.

coVid-19 diminui estoques de
sangue da Fundação Hemominas

O número de doadores de 
sangue vem sofrendo 
uma queda por conta 
da pandemia da CO-

VID-19. Apesar da orientação dos 
órgãos de saúde para evitar sair 
de casa, comparecer ao hemo-
centro para fazer a doação é es-
sencial para manter os estoques 
em níveis adequados. A Fundação 
Hemominas alerta a população 
para a conscientização e garante 
que o processo é feito em local 
seguro. Os sangues do tipo O+, 
O-, A- e AB- estão 30% abaixo 
do ideal.

De acordo com a gerente de 
captação e cadastro da Fundação 
Hemominas, Viviane Guerra, a 
situação precisa ser revertida o 
quanto antes. “A demanda por 
sangue é contínua, sendo essen-
cial termos o estoque adequado 
para atender a população. O 
Hemominas atende cerca de 
94% da demanda transfusional 
do estado”, esclarece.

São mais de 20 unidades 
distribuídas estrategicamente 
em Minas Gerais. Todas estão 
funcionando normalmente e se-
guindo as normas de prevenção 
e higiene. “Intensificamos os 
cuidados com o uso obrigatório 
do álcool em gel para todos que 
entrarem nas unidades. As salas 
de espera e coleta de sangue 
foram reorganizadas para man-
ter um distanciamento mínimo 
de 1 metro entre os doadores. 
Também são reforçadas a limpeza 
e desinfecção da unidade após 
cada atendimento”.

Entre outras medidas para 
evitar aglomerações, Viviane 
orienta fazer o agendamento da 
doação. “Ele pode ser feito pelo 
site www.hemominas.mg.gov.br 
ou pelo MGapp. A medida con-
tribui para organizar o fluxo de 
atendimento. Nesse sentido, ou-
tra recomendação é evitar levar 
acompanhante. O doador deve 
estar presente na unidade com, 
pelo menos, 15 minutos de an-
tecedência em relação ao seu 
horário marcado”.

A vendedora Carolina Mei-
reles afirma que o ato de doar 
é muito gratificante. “A gente 
entende que o momento pede 
muito mais compreensão e soli-
dariedade da população, afinal, 
sangue não se fabrica e é um 
remédio insubstituível. Sei que a 
minha doação pode salvar a vida 
de outras pessoas que estão preci-
sando. Tomei todas as precauções 
necessárias, usei máscara e higie-
nizei as mãos com álcool em gel 
antes e depois do procedimento. 
Ao chegar em casa, tirei os sapa-
tos, separei a roupa para lavar e 
tomei um banho. Mas meu dever 
como cidadã foi cumprido. Quero 
chegar aos 70 anos doando san-
gue e fazendo o bem ao próximo”.

Quem pode ser doador?

O principal requisito é estar 
com boa saúde. “Os candidatos 
que sejam procedentes de países 
com casos confirmados ou que 
tiveram contato com pessoas 
com o diagnostico confirmado 
da COVID-19 ficam inaptos por 
14 dias. Aqueles que já tiveram 
a doença ou possuírem sinais de 
gripe ou resfriado, como tosse, 
febre, coriza e dor de garganta, 
devem aguardar 30 dias após o 
término dos sintomas para doa-
ção”, explica.

Os critérios básicos do Minis-
tério da Saúde para doação não 
sofreram alteração. “É preciso ter 
idade entre 16 e 69 anos e pesar 
mais de 50kg. Os menores de 18 
anos só podem doar com consen-
timento formal dos responsáveis. 
Também é recomendado dormir 
bem na noite anterior, não ingerir 
bebidas alcoólicas 12 horas antes 
e evitar alimentos gordurosos”, 
conclui.

os sangues do tipo o+, o-, A- e Ab- estão 30% abaixo do ideal

Sistema imunológico fortalecido
é arma contra novo coronavírus
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Lavar as mãos, evitar aglo-
merações e, se possível, ficar 
em casa. Após a chegada do 

coronavírus no Brasil, sabemos que 
esses são os principais cuidados 
que devemos ter para não sermos 
acometidos pela COVID-19. Mas 
outro fator é importante no com-
bate dessa nova doença: o sistema 
imunológico fortalecido.

O médico Guilherme Jonas 
explica que o coronavírus é com-
batido pelo sistema imunológico, 
assim como qualquer invasor, seja 
vírus ou bactéria, entretanto, a 
população ainda não possui imu-
nidade contra ele e isso fez gerar 
a pandemia. “Essa resistência só 
deve acontecer após o contágio, 
uma vez que obriga nosso corpo a 
reagir. Com isso, nosso organismo 
produzirá anticorpos específicos 
que serão passados para nossos 
descendentes diretos”.

Ele acrescenta que manter a 
imunidade alta é fundamental 
para a saúde. “É assim que evi-
tamos o surgimento de novas 
doenças e tratamos aquelas que 
já se manifestaram. Inicialmente, 
o ideal é uma dieta rica em vita-
mina C aliado a um estilo de vida 
saudável. E o controle médico 
preventivo com check-ups anuais 
e em dia”.

A nutróloga Izabela Andrade 
explica que este não é o melhor 
momento para iniciar dieta res-
tritiva. “Iniciativas como diminuir 
calorias drasticamente, zerar os 
carboidratos, excluir frutas e ficar 
longos períodos em jejum afetam 
sua imunidade. O consumo de 
frutas cítricas, vegetais verdes 
escuros, frutas vermelhas e roxas 
e castanhas/nozes garantem 

boa ingestão de micronutrientes 
que fortalecem o nosso sistema 
imunológico e antioxidante, como 
a vitamina C, vitaminas do com-
plexo B, ferro, selênio, ômegas, 
flavonoídes e muitos outros”.

Alimentação x coVid

Com a pandemia, inúmeras 
informações acerca da alimenta-
ção para evitar o coronavírus têm 
circulado nas redes. A dona de 
casa Aline de Castro, por exemplo, 
leu que suco de laranja e limão 
pode auxiliar contra o vírus. “Lá 
em casa, estamos tomando, pelo 
menos uma vez por dia, as duas 
frutas misturadas ou o suco se-
parado. Se previne, não sei, mas 
mal não vai fazer. É só mais um 
cuidado em meio a tantos que 
estamos tomando”.

A nutricionista Sofia Rezende 
faz um alerta importante: “A 
única forma de proteção é não ter 
contato com o agente infeccioso. 
A laranja e o limão, assim como a 
acerola, o maracujá, o abacaxi e a 
goiaba, são frutas ricas em vitami-
na C. Todas elas podem e devem 

fazer parte de uma alimentação 
saudável, mas não protegem 
diretamente contra as doenças, 
apenas afeta a resposta do nosso 
corpo a elas”.

Sofia acrescenta que a popu-
lação brasileira ainda tem muito a 
melhorar na educação nutricional. 
“As pessoas tem um alto consumo 
de refeições rápidas, biscoitos, 
doces e bebidas açucaradas. 
Não temos o hábito de ler a lista 
de ingredientes dos produtos e 
as informações nutricionais nos 
rótulos são difíceis de entender. 
O Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira de 2014 aponta 
a importância de sermos críticos 
com orientações e mensagens 
sobre alimentação veiculadas em 
propagandas”.

Em relação a fortalecer o 
sistema imunológico, a nutricio-
nista aponta alguns alimentos 
que podemos e devemos consu-
mir. “Frutas cítricas, peixes (em 
especial a sardinha), semente de 
linhaça, castanha e ovos. Esses são 
exemplos ricos em vitamina C, D, 
ômega 3 e zinzo”, conclui.

Frutas cítricas são ricas em vitamina c e fortalecem nossa imunidade
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Além do álcool gel

indústria, Hospital mater dei e governo se
unem para ampliar atendimento à pacientes

Unidade Betim-Contagem terá quase 250 leitos para internação e tratamento intensivo
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saiba como evitar acidentes
domésticos durante isolamento

Com as aulas suspensas e a maioria 
dos pais trabalhando no regime de home 
office, para tentar frear o avanço dos casos 
da COVID-19, famílias inteiras estão passan-
do mais tempo dentro de casa. Por isso, o 
risco de ocorrerem acidentes domésticos 
pode aumentar, principalmente entre as 
crianças e os idosos. Sendo assim, os res-
ponsáveis precisam redobrar ainda mais a 
atenção e os cuidados.

Conforme o sargento do Corpo de 
Bombeiros Allan Azevedo, as ocorrências 
mais comuns envolven-
do crianças são afoga-
mentos, queimaduras, 
quedas e intoxicações. “A 
cozinha é onde acontece 
cerca de 80% dos rela-
tos. A recomendação é 
usar as bocas de trás do 
fogão, deixar os cabos 
das panelas para dentro 
e manter a tampa de 
vidro abaixada quando 
não estiver cozinhando. 
É um local que deve ser sempre evitado 
pelos pequenos”, afirma.

Ele também reforça os cuidados com 
as tomadas elétricas. “Se a criança esti-
ver com um objeto metálico nas mãos 
e inserir no dispositivo, pode acabar 
tomando um choque. Existem protetores 
baratos e facilmente encontrados no 
mercado. Mas caso não tenha, passar 
fita isolante ou arrastar algum móvel da 
casa para tampar a tomada são ótimas 
medidas de segurança”.

Com o distanciamento social, equipamen-
tos eletrônicos são frequentemente utilizados. 
“Nunca deixe os cabos carregadores presos na 
tomada. O interruptor da ponta é energizado 
e a criança pode levar na boca e receber uma 
descarga elétrica. Também não deixe o ferro 
de passar ligado, pois a temperatura e a ele-
tricidade podem causar acidentes”.

Os acidentes com água e objetos pon-
tiagudos e cortantes também podem ser 
prevenidos. “Não deixe a criança sozinha na 
banheira ou no chuveiro, assim como perto 
de piscinas. Essas atividades precisam ser 
acompanhadas pelos responsáveis. Mantenha 
longe do alcance dos pequenos objetos como 

tesouras, facas, garfos, 
pratos e copos de vidro, 
entre outros”.

Entre outras dicas, 
ele cita os cuidados com 
os produtos de limpeza 
como sabão, detergente, 
água sanitária e soda 
cáustica. “Eles devem 
ser colocados em local 
mais alto ou bem tranca-
do, pois as crianças são 
curiosas e podem acabar 

colocando a mão ou levando aos olhos e à 
boca. Isso pode causar uma grave irritação, 
queimadura ou intoxicação”.

Os itens inflamáveis ou perigosos tam-
bém devem ser guardados em locais de 
difícil acesso. E, por conta da pandemia, há 
um novo perigo dentro de casa. “O álcool 
causa queimadura e irritação. A sua versão 
líquida está liberada, temporariamente, 
para suprir a demanda diante da crise da 
COVID-19. O cuidado no uso e armazena-
mento deve ser redobrado”.

E para evitar quedas, a dica é fechar 
o acesso às escadas e colocar redes 
de proteção, principalmente para os 
pequenos que estão engatinhando ou 
começando a andar. A mesma medida 
de segurança também serve para as 
janelas e sacadas. “Em caso de urgência 
ou emergência, a orientação aos pais 
ou responsáveis é manter a calma, 
acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 
ou comparecer a um posto médico mais 
próximo”, explica.

cuidados com os idosos

Ainda segundo o sargento, as ocor-
rências envolvendo a população idosa 
estão relacionadas às quedas. “Por 
estarem em casa, acabam criando ou-
tras atividades para passar o tempo e 
que podem gerar acidentes. A principal 
dica é evitar os serviços pesados. Caso 
não seja possível, peça ajuda e sempre 
use os equipamentos de proteção ade-
quados”.

De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG), um 
terço dos idosos acima dos 65 anos sofre, 
a cada ano, pelo menos uma queda. Para 
o geriatra José Reinaldo, a frequência de 
tombos, muitas vezes, se deve a uma re-
sistência física menor. “Com o passar dos 
anos, eles ficam mais sujeitos a fraqueza 
muscular. A idade também é marcada 
pela dificuldade de visão e equilíbrio, 
sendo extremamente importante mais 
atenção e cuidado com essas pessoas. 
Além disso, com toda essa questão da 
pandemia acontecendo, ficam mais pre-
ocupados e desorientados”.

A principal recomendação do geriatra 
para evitar os riscos é promover um am-
biente mais seguro. “Algumas alterações 
podem ajudar como ter uma boa ilumi-
nação nos cômodos, não deixar tapetes 
soltos pelo chão ou objetos espalhados na 
área de circulação, superfícies irregulares 
e fios soltos de aparelhos eletrônicos. 
Também é importante tomar cuidado 
com as quinas pontiagudas, pois podem 
se desequilibrar e buscar apoio em algum 
móvel que esteja ao alcance. Além disso, 
calçados ou chinelos inadequados são um 
perigo”, finaliza.

A aposentada Tereza Leonel, 71 anos, 
passou por um susto recentemente. Ela 
estava brincando de bola com o neto, 
quando tropeçou em um brinquedo no 
chão e levou um tombo. “Tudo aconteceu 
muito rápido, não deu tempo de tentar 
me segurar em nada. Bati o rosto no 
chão com muita força e o local começou 
a ficar roxo pouco tempo depois. Minhas 
filhas ficaram desesperadas e chamaram 
o resgate. Fiz alguns exames de radiogra-
fia e, graças a Deus, não tive nada grave. 
Tenho tomado mais cuidado depois do 
ocorrido”.

e, por conta
da pandemia,

há um novo perigo
dentro de casa:

o álcool que causa 
queimadura
e irritação

cozinha é o local onde acontece cerca de 80% das ocorrências
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nat macedodaniel Amaro

EM BELO HORIZONTE
CORONAVÍRUS • COVID-19

O COMBATE AO CORONAVÍRUS NÃO PODE ESPERAR.

FIQUE EM CASA.

Acesse  pbh.gov.br/saude  e saiba mais. #FicaEmCasaBH

Para combater o coronavírus, os cuidados com a higiene e limpeza são fundamentais. Por isso, a Prefeitura 
de Belo Horizonte pede a todos:  lavem as mãos pelo menos 6x ao dia.  E, principalmente, fiquem em casa. 

A Prefeitura de Belo Horizonte 
adotou diversas medidas 
para evitar aglomerações 
de pessoas e conter o avanço  
da doença, criou centros 
específicos de tratamento, 
reservou R$ 100 milhões 
em caixa para enfrentar 
a pandemia e, em parceria 
com o Exército, montou 
estruturas para atendimento 
externo em todas as UPAs.

PASSE SABÃO E ÁGUA 
LIMPA NAS MÃOS.

ESFREGUE A PALMA
DE CADA MÃO.

ESFREGUE A PONTA
DOS DEDOS NA PALMA

DA OUTRA MÃO.

ESFREGUE ENTRE 
OS DEDOS

DE CADA MÃO.

1 2 3 4

ESFREGUE O POLEGAR
DE CADA MÃO.

LAVE O DORSO
DE CADA MÃO.

SEQUE COM UMA 
TOALHA LIMPA 

OU PAPEL TOALHA.

USE UMA TOALHA 
PARA FECHAR 
A TORNEIRA.

5 6 7 8



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
4 a 11 de abril de 2020

loraynne Araujo

A Prefeitura de Montes Claros 
está dando fim a um problema 
que persistia há mais de 40 anos: 
a falta de urbanização do Córrego 
do Cintra. As obras ao ar livre 
garantem a segurança dos traba-
lhadores, em observância às regras 
necessárias para evitar a propaga-
ção do coronavírus. A obra, orçada 
em quase R$ 6 milhões, inclui 
sistema de drenagem, reforço das 
paredes do canal e pavimentação 
e deve ser entregue à população 
em breve.

A implantação de manilha-
mento, a compactação do subsolo 
e a construção de um muro de 
concreto no canal estão sendo 
feitas dentro do planejamento. As 
melhorias dessa importante via 
vão proporcionar outro aspecto 
visual para a região.

Essa é mais uma obra de gran-
de porte executada na cidade, e 
que soma-se a várias outras que 
estão mudando a estrutura urbana 

do município, como as construções 
das avenidas Vicente Guimarães, 
Vargem Grande, Bicano, Melancias 
e Independência, além da criação 
do Complexo Viário João XXIII e do 
Corredor Radial Leste.

tem mais ações

As obras de construção do Com-
plexo Viário João XXIII continuam 
em ritmo intenso. Depois da coloca-
ção das vigas metálicas interligando 
as duas pistas da Avenida Deputado 
Esteves Rodrigues (Sanitária), ao 
lado do mercado Municipal Christo 
Raeff, a empresa responsável pela 
intervenção realizou a colocação do 
steel deck (convés de aço) sobre as 
vigas na manhã desta quinta-feira, 
02 de abril. 

O processo de colocação do 
steel deck vai racionalizar etapas da 
obra e reduzir prazos de execução. E, 
como vantagem, a empresa elimina 
parcial ou totalmente a utilização 

de escoras durante a concretagem, 
possibilitando a realização simul-
tânea de etapas da construção em 
diferentes pavimentos.

Agora a próxima etapa é soldar 
e fixar o material nas vigas para a 
colocação da armação de ferro e, 
depois, preencher com concreto. 
A armação de ferro das paredes 
próximas das estacas também está 
pronta para receber o concreto.

A construção de duas novas 
pontes vai reduzir o trânsito na 
confluência da Avenida João XXIII 
com a Sanitária, dando mais 
agilidade ao tráfego na região. 
As obras do Complexo Viário João 
XXIII contemplarão também a 
duplicação da ponte já existente 
sobre o Rio Vieira.

É importante destacar que as 
obras continuam mesmo durante 
o período de isolamento social 
em que vivemos porque ocorrem 
ao ar livre e mantendo a distância 
necessária entre os trabalhadores.

denúncias de violência doméstica sobem
9% na primeira semana de quarentena

No meio deste mês, os brasileiros 
tiveram que ficar em casa para 
tentar conter o surto de coronaví-

rus, mas esse maior período no ambiente 
domiciliar evidenciou outra pandemia: a 
violência doméstica. Segundo dados do 
Ligue 180, a quarentena recomendada 
provocou um aumento de quase 9% no 
número de ligações para o canal que rece-
be denúncias de violência contra a mulher.

Segundo a Ouvidoria Nacional de Di-
reitos Humanos (ONDH), do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), a média diária entre os dias 1 
e 16 de março foi de 3.045 ligações rece-
bidas e 829 denúncias registradas, contra 
3.303 ligações recebidas e 978 denúncias 
registradas entre 17 e 25 deste mês.

O crescimento das denúncias não se 
restringe apenas ao nosso país. Na China, 
onde a pandemia começou, a violência 
doméstica triplicou no período no qual as 
pessoas tiveram que ficar mais tempo em 
casa. Como resposta, por lá, foi criada a 
#AntiDomesticViolenceDuringEpidemic, 
para que as vítimas pudessem falar sobre 
o que estavam passando. Além disso, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) fez 
um alerta sobre essa realidade e vários pa-
íses, como França, Itália, Suíça e Portugal, 
ampliaram a atenção a respeito do tema.

A neuropsicóloga Roselene Espírito 
Santo Wagner diz que, apesar desses dados 
assustarem, o número de mulheres que 
sofrem violência doméstica é ainda maior, 
pois há subnotificação das ocorrências. 
“Durante muitos anos, essa prática de rela-
cionamento era ‘normalizada’ e a mulher 
era tomada como merecedora desse tipo 
de tratamento. Porém, nos últimos anos, 
há uma movimentação de autoafirmação 

feminina. Ainda que desafiador, ela quebra 
o sistema familiar patriarcal e passa a se 
empoderar. As mulheres devem ser aliadas 
e solidárias. Um ‘tapinha’ dói sim”.

Maria Inês Vasconcelos, advogada e 
especialistas em defesa de minorias e da 
mulher, lembra que a violência doméstica 
ocorre dentro do lar, então pode atingir 
também idosos e crianças, sobretudo 
meninas. “A pressão do confinamento, 
provoca uma mudança radical não só no 
comportamento social, como também de 
hábitos mentais. A agressividade é poten-
cializada pelo cenário social, econômico 
e psicológico, que é ainda pior para as 
famílias de baixa renda, pois há escassez 
de todo tipo de recurso”. 

Os problemas de ordem financeira, 
como a perda do emprego ou redução de 
renda familiar, provocam baixa da autoesti-
ma, conflitos internos e de masculinidade, 
além da facilidade para o uso de álcool e 
drogas, o que aumenta o risco de violência 
doméstica. “O isolamento leva à modifica-
ção de comportamentos sociais e hábitos 
mentais. Os confinados têm uma angústia 
represada, pois os nervos estão à flor da 
pele, gerando o estopim para a prática da 
violência”, diz Maria Inês.

Rosilene aponta que este é o momento 
de manter a sanidade mental, equilíbrio 
emocional e, por isso, deve-se buscar aju-
da. “O auxílio está intimamente ligado à 
ruptura deste tipo relacionamento. Tanto 
o abusador/agressor quanto o abusado/
vítima necessitam se perceber dentro da 
dinâmica adoecida da relação. A vítima 
necessita desenvolver força egóica para se 
sentir saudável e romper com a aceitação 
de um modelo desrespeitoso e indigno de 
viver, já o agressor precisa se enxergar na ti-
picidade de seu adoecimento. E todos nós, 
cidadãos, devemos reconhecer, romper o 
silêncio e salvar vítimas”. 

rede de proteção

A advogada afirma que diante dessas 
estatísticas, as organizações estatais estão 
enfrentando a situação com atenção. “As de-
legacias da Mulher, Promotorias de Proteção 
ao Menor e Adolescente e os abrigos estão 
voltados para o acolhimento e efetivação da 
proteção às vítimas da violência doméstica. 
Ademais, há um projeto tramitando na Câma-
ra para que o número 180 seja utilizado em 
qualquer mídia que aborde a violência contra 
a mulher, como uma forma de otimizar as de-
núncias e aumentar o leque de possibilidades 
de se proteger efetivamente”, finaliza.

Além de ser um canal gratuito e confidencial 
para fazer denúncias, o Ligue 180 também recebe 
reclamações sobre os serviços da rede de atendi-
mento à mulher, orientando sobre seus direitos e 

a respeito da legislação vigente, encaminhando-as 
para outros serviços quando necessário.

Administradas pela ONDH, o Disque 100 e o Ligue 180 
funcionam 24 horas, todos os dias, inclusive finais de sema-
nas e feriados. Podem ser acionados de qualquer lugar do 
Brasil e de vários países do exterior. Os canais de atendimento 
acolhem, registram, analisam e encaminham as denúncias 
aos órgãos de proteção.
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Obras de melhorias não
param em Montes Claros
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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
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Recomendação da Associação
Mineira de Municípios 
Belo Horizonte, 29 de março de 2020

Caros Prefeitos e Prefeitas de Minas Gerais:

A Associação Mineira de Municípios (AMM), após 
deliberação unânime, aprovada em reunião de sua dire-
toria, no dia 27 de março, por videoconferência, reafirma 
orientação para que todos os municípios sigam as regras 
da Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19 
do Governo do Estado, publicada no dia de 22 de março 
de 2020, após declaração do governador Romeu Zema 
(Novo) e decretação, por ele, de estado de calamidade pú-
blica estadual, já reconhecida pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG), tendo a confiança que 
tais normas adotadas pelo Governo Estadual têm por base 
exemplos epidemiológicos exitosos em diversos outros 
países, e alinhamento com as orientações e deliberações 
do Ministério da Saúde, autoridade sanitária máxima do 
País e da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Nesta deliberação do Governo de Minas, estão esta-
belecidas as medidas emergenciais a serem adotadas 
pelos municípios no enfrentamento da pandemia, determi-
nando, entre outros, que os municípios devem suspender 
serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou 
privados, com circulação ou potencial de aglomeração 
de pessoas. Ficam assegurados os serviços essenciais 
e o setor produtivo em geral, desde que obedecidas me-
didas de prevenção elencadas no texto. Recomendamos, 
também, prudência no controle de fluxo de veículos, que, 
onde se optar por fazer barreiras, que sejam apenas de 
triagem e inspeção sanitárias.

A mesma orientação vem do Ministério da Saúde. 
Em coletiva de imprensa no sábado (28/3), o ministro da 
Saúde, Henrique Mandetta, deixou claro que a culpa não 
é dos prefeitos, alertando para que todos, neste momento 
vital, mantenham suas medidas de isolamento. No mesmo 
tom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi também 
claro ao afirmar, em reunião com a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) e presidentes das entidades 
estaduais, neste domingo (29/3), que o isolamento é 
prioridade para preservar vidas e, que, em uma segunda 
etapa, vem a preparação para uma abertura gradual dos 
setores da economia. 

Nesse sentido, recomendamos a padronização 
das ações municipais, no sentido do alinhamento com 
os ditames da deliberação estadual, evitando ações 
discordantes entre os municípios e medidas extremas, 
tanto pela omissão como pelo enrijecimento abrupto 
das vedações. Será também encaminhado ao gover-
nador do Estado ofício solicitando providências sobre 
compensações com iminente queda do ICMS, firmeza 
no cumprimento do acordo dos repasses atrasados e 
mais estrutura e equipamentos para os municípios no 
enfrentamento do coronavírus. 

Posto assim, voltamos a orientar para que os prefei-
tos e prefeitas continuem com suas ações alinhadas e 
respaldadas pela Deliberação nº17 do Comitê Extraor-
dinário COVID-19 do Governo Estadual.

Associação Mineira de Municípios (AMM).

A Prefeitura de Uberlândia segue com 
ações para amenizar os efeitos do novo 
coronavírus na cidade. Enquanto aguarda 
o envio de kits de testes da COVID-19 pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais, a gestão 
municipal contratou o Laboratório Check-up, 
aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), para acelerar o diagnóstico 
de pacientes em Uberlândia. 

Os exames devem ficam prontos entre 3 
e 4 dias. “Não é tempo de especulações, mas 
sim de ações concretas. Não podemos ficar 
em dúvida. O diagnóstico é essencial para 
termos ideia do grau que a pandemia está 
na cidade. Assim conseguiremos aprimorar 
nossas ações em benefício da saúde do nosso 
povo. Por isso, contratamos o laboratório, que 
inclusive já iniciou o trabalho, para agilizar a 
realização destes exames”, afirmou o prefeito 
Odelmo Leão (PP).

Por meio do aditivo, publicado no Diário 
Oficial do Município desta quinta-feira (26), 
serão realizados, aproximadamente, 2 mil 
testes em pacientes com suspeita do vírus 
e que necessitem de internação hospitalar. 
Os exames serão feitos a partir de pedidos 
solicitados por médicos da rede pública nas 
unidades de saúde e em pacientes que já se 
encontram internados na rede.

calendário

A prefeitura recebeu do Governo de 
Minas Gerais outra remessa das doses da 
22ª Campanha Nacional de Imunização a 
Influenza para os idosos e trabalhadores 
da área da saúde. Desta forma, a Secretaria 
Municipal de Saúde retomou no último dia 
31, a imunização nas unidades de saúde e 
no sistema de drive-thru. Apesar disso, a 

recomendação é que os idosos continuem 
fazendo o agendamento para receber a 
imunização em casa por meio do núme-
ro 0800-940-1480.

Em conformidade com o calendário do 
Ministério da Saúde, neste primeiro momento, 
a vacinação está sendo destinada a idosos 
(com 60 anos ou mais) e trabalhadores da 
área da saúde. A partir do dia 16 de abril, 
será estendida aos professores das escolas 
públicas e privadas e profissionais das forças 
de segurança e salvamento.

Por fim, a partir do dia 9 de maio, começa 
a vacinação dos seguintes grupos: 6 meses a 
6 anos; pessoas de 55 a 59 anos; gestantes; 
puérperas; portadores de doenças crônicas 
e outras condições especiais; adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioe-
ducativas; população privada de liberdade e 
funcionários do sistema prisional.

Coronavírus diminui em 58%
circulação de veículos em BH

uem anda por Belo Horizonte já percebeu 
que, em alguns pontos da cidade, o movi-
mento de carro diminuiu drasticamente, 
fato corroborado pela pesquisa VAI (Vehicle 

Artificial Intelligence), sistema de conectividade au-
tomotiva. Segundo o estudo, na semana de 4 a 10 
de março, realizava-se uma média de 6,66 viagens 
por dia, totalizando 127 minutos de deslocamento 
diário. Enquanto que no período de 18 a 24 de março 
a média de viagem passou para 3,53 e o uso em 
tempo para 53 minutos, ou seja, 58% a menos do 
que a primeira semana. Fazendo um comparativo 
com a média nacional, a redução do deslocamento 
na capital mineira foi 15,7% maior. 

João Marcelo Barros, diretor e sócio-fundador 
da Wings, disse que, pelos números e período 
analisado, é possível observar que essa queda está 
diretamente relacionada às medidas de isolamento 
social propostas pelo Ministério da Saúde e governos 
estaduais brasileiros. “Partindo do princípio que tem 
menos carros circulando, isso também significa um 
menor número de pessoas nas ruas, afinal essa é a 
recomendação dos órgãos de saúde para o combate 
ao novo coronavírus”. 

Ele ressalta que essa situação é inédita no país. 
“Nossa experiência com o VAI, monitorando os hábi-
tos de condução do brasileiro, mostra, pela primeira 
vez, essa diminuição drástica no uso do carro. Ainda 
somos muito ligados à cultura do automóvel, em mui-
tos casos, devido à carência do transporte público”. 

Em relação aos dados nacionais, a pesquisa aponta 
que  o tempo gasto no carro por dia caiu 50,35%, entre 
18 e 23 de março, na comparação com a primeira se-
mana do mês. Já o número de viagens por veículo foi 
reduzido em 41,39%. Entre os estados, Santa Catarina 
foi o que apresentou maior redução no uso, com queda 

de 71% na média de tempo gasto na rua por veículo. Na 
sequência aparecem Alagoas e Amazonas, com redução 
de 64% e 59%, respectivamente. Minas Gerais aparece 
em 6º lugar no ranking, com redução de 50,74%. 

Para Barros, quando o isolamento social terminar, 
a tendência é que os veículos voltem a circular nor-
malmente, sobretudo nos grandes centros urbanos. 
“É muito difícil traçarmos qualquer perspectiva no 
momento, pois não sabemos o modo como essa pan-
demia vai ou não evoluir e quais serão as respostas 
do governo a esse cenário. O que observamos não é 
uma mudança de cultura do motorista em relação 
ao uso do carro, mas uma alteração pontual devido 
à nova realidade. Caso, as medidas de isolamento 
social continuem, a tendência é que esse número 
permaneça baixo, no entanto, acreditamos que a 
circulação volte à normalidade após a quarentena”. 

sem carro 

Uma das pessoas que está cumprindo, rigorosa-
mente, a quarentena é a publicitária Raquel Albu-
querque, 28. Ela conta que desde o dia 16 de março 
tem trabalhado home office e, por isso, não sai de 
casa. “Como moro com a minha avó, que está no 
grupo de risco, estou tomando o máximo de cuidado 
possível. Tudo que precisamos, eu compro on-line, 
com isso, meu carro está parado na garagem”. 

Ela acredita que fará uma boa economia com essa 
mudança. “Eu sou uma pessoa que usava o carro para 
tudo, inclusive, para comprar pão. Por isso, o gasto com 
gasolina era alto, porém, como não estou saindo de 
casa, acho que terei um dinheiro extra ao final do mês”. 

Questionada se vai mudar os hábitos após o isola-
mento social, a publicitária diz que pretende, pelo me-
nos, reduzir o uso do veículo para curtas distâncias. “Acho 
que abandonar o carro e ir de ônibus para o trabalho eu 
não farei, mas, com certeza, quero deixá-lo na garagem 
quando eu for fazer algo dentro do bairro”, finaliza.
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uberlândia: prefeitura contrata laboratório
para realização de testes da coVid-19

odelmo leão: “não é tempo de especulações, mas sim de ações concretas”
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http://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/5837.pdf
http://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/5837.pdf
callto:0800-940-1480
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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

suPermercAdos AumentAm PreÇos dos Produtos

Produtores de cAcHAÇA irão doAr álcool Ao sus

sedentArismo no brAsil

Desde quando foi determinado 
o período de isolamento social dos 
brasileiros, devido à COVID-19, houve 
uma corrida desenfreada de pessoas 
aos supermercados para estocar 
alimentos em casa. A consequência 
foi a alta da demanda, a falta de pro-
dutos e, principalmente, reajustes 
absurdos nos preços dos produtos 

básicos. As frutas, verduras e legu-
mes, dispararam em Belo Horizonte 
nos últimos dias. Um levantamento 
do site Mercado Mineiro, feito em 
vários sacolões da cidade, apontou 
um aumento de até 77% nos valores. 
A variação de preços nos supermer-
cados também impressiona. As 
diferenças chegam a 543%, como 

aconteceu no quilo de quiabo que 
pode custar de R$ 1,99 até R$ 12,80. 
Esses preços altos não se justificam, 
mas o mercado sempre aproveita 
um m momento como esse. Cabe 
aos órgãos fiscalizadores coibir essas 
práticas abusivas e os consumidores 
comprarem somente o necessário e 
não estocar.

A disseminação do coronavírus 
pelo mundo é preocupante e todos 
devem se esforçar e contribuir para 
enfrentar esse momento difícil. 
Um belo exemplo vem do Instituto 
Brasileiro da Cachaça (Ibrac), que 
anunciou a doação de mais de 70 
mil litros de álcool etílico hidratado 
a 70% para ajudar no combate à 

COVID-19. O Sistema Único de Saú-
de (SUS) e outros órgãos públicos 
receberão o produto e poderão doar 
para as populações mais vulneráveis 
ao vírus. Produtores de cachaça 
associados e demais empresas do 
setor informaram que a doação será 
feita nos próximos dias. Neste pri-
meiro momento, elas serão direcio-

nadas para as cidades dos estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, Alagoas, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Paraíba. É impor-
tante frisar que a produção desse 
álcool precisa seguir rigorosamente 
as normas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e as 
vigilâncias regionais.

Mesmo com a alta incidência 
solar e grande parte da população 
estar próxima da região costeira, 
o Brasil é líder mundial em seden-
tarismo. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 47% da 
população não pratica atividades 

físicas suficientes para se manter 
saudáveis. Por isso a obesidade 
avança a índices alarmantes no 
país. Acredita-se que um em cada 
cinco adultos e quatro em cada 
cinco adolescentes não praticam 
atividade física de forma suficiente 

em todo o planeta. Trabalho, es-
tudo e falta de tempo estão entre 
os principais motivos do sedenta-
rismo. Mas é preciso saber que a 
alimentação e a atividade física são 
os pilares para se ter uma vida com 
mais qualidade e saúde.

c A n A l   A b e r t o

As equipes do Procon Munici-
pal, da Vigilância Sanitária e da Di-
visão de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (Dfau) têm fiscalizado far-
mácias, supermercados, hortifruti-
granjeiros, dentre outros comércios 
para verificar denúncias de preços 
abusivos, alimentos à venda impró-
prios para o consumo e situações 
de descumprimento do Decreto nº 
9.953, de 18 de março de 2020, 
que determinou a suspensão das 
atividades comerciais que geram 
aglomeração de pessoas, com a 
finalidade de evitar a propagação 
do coronavírus.

Já foram recebidas mais de 
200 denúncias nos diferentes 
canais  do munic íp io.  Todas 
estão sendo apuradas de for-
ma ágil e responsável e, em 
caso de descumprimento das 
regras, os estabelecimentos são 
notificados.

Cerca de 50 empreendimentos 
já foram fiscalizados e durante 
as ações os técnicos analisam 
condições dos produtos, validade 
e conferem as tabelas de preços 
de entrada dos mesmos para 
comparar valores de venda ao 
consumidor final.

Além da fiscalização, as visitas 
aos estabelecimentos têm a finali-
dade de conscientizar empresários 
e profissionais quanto à regulação 
de produtos por cliente, em nome 
do interesse coletivo, além de esti-
mular medidas de proteção a todos 
como o uso do álcool em gel e o 
distanciamento entre as pessoas 
durante as compras.

O Procon Nova Lima está rece-
bendo as denúncias pelo e-mail: 
proconnovalima@gmail.com e 
pelo telefone celular (31) 98835-
1921, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

Prefeito de Juiz de Fora mantém
medidas de distanciamento social

Principais medidas
 Suspensão das aulas da rede municipal por tempo indetermi-

nado;

 Recomendação para que todas as instituições de ensino suspen-
dam as atividades;

 Suspensão de todos os eventos municipais;

 Recomendação para que todas as atividades de cunho privado, 
com público superior a cem pessoas, sejam suspensas;

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

 Confecção de material gráfico para campanha informativa sobre 
a COVID-19;

 Trabalho junto aos hospitais da cidade para ampliação do número 
de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Há 37 anos, quando me for-
mei em medicina, fiz o juramento 
de Hipócrates, afirmando a defesa 
e luta pela vida. Hoje estou prefei-
to, e não vou abrir mão disso”. A 
afirmação foi feita pelo prefeito 
Antônio Almas (PSDB) ao confir-
mar para a imprensa local que 
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
manterá as medidas adotadas, 
presentes no decreto municipal 
vigente, para conter os avanços 
da COVID-19, como suspensão de 
eventos e fechamento do comércio 
não essencial.

O prefeito ressaltou também 
o esforço intersetorial da PJF no 
enfrentamento ao coronavírus: 
“Este é o momento de mantermos 
centralizados os esforços, por meio 
da união dos diversos setores da 
administração municipal, em prol 
do bem maior”.

Em relação à tomada de de-
cisões no município, ele explicou 
que a COVID-19 é dinâmica e as 
medidas também. De acordo 
com o prefeito, o corpo técnico da 
PJF avaliou que a única forma de 
achatar a curva de crescimento de 
casos é manter as determinações 
de distanciamento social: “Por isso, 
pedimos que a população continue 
em casa”.

Antônio Almas em entrevista coletiva
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Fiscalização em Nova Lima
garante direitos do consumidor
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mercado de eventos estima perda de 
r$ 80 bilhões até maio. O mercado de feiras 
e eventos foi atingido pela epidemia do novo 
coronavírus. Segundo a Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos (Abeoc), a estima-
tiva da entidade é de um impacto de R$ 80 
bilhões na economia, considerando eventos 
cancelados em abril e maio deste ano. E o 
cenário poderá ser pior se consideradas as 
expectativas para o ano. Muitas empresas 
estão sem dinheiro porque estavam com os 
eventos prontos e eles não aconteceram. 
As empresas lutam para garantir um calen-
dário para o segundo semestre e renego-
ciam com os clientes, seguindo os acordos 
pré-estabelecidos. Informações: ABEOC.

diabetes afeta mais de 13 milhões de pessoas 
no país. Nos últimos 10 anos o número de brasileiros 
com diabetes tipo 2 cresceu 61% no Brasil. Estima-se, 
atualmente, que 9% da população tenha essa doença 
crônica em que o corpo não produz insulina, hormônio 
que controla a quantidade de glicose no sangue, ou 
não consegue absorver adequadamente a que pro-
duz. O tipo 1 da patologia, conhecido como diabetes 
autoimune, geralmente aparece durante a infância ou 
adolescência, tendo menor incidência nos pacientes e 
necessidade do uso diário de insulina para controle da 
glicemia. É preciso fazer mais campanhas educacionais 
sobre a doença, orientando que as pessoas tenham 
bons hábitos alimentares e façam exames periódicos 
para que o diagnóstico não seja tardio e resulte em 
casos mais sérios.

o jornalista
chico maia 

com o fotógrafo
Valdez maranhão
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o seu consórcio multibrasileiro

leíse costa

desembArgAdor do tJmg e bAcHArel em
comunicAÇão sociAl – ws-paiva@hotmail.com

WAnderley PAiVA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Efeitos da CODIV-19
no futebol – Parte II

A pandemia de coronavírus 
vem atingindo drasticamente o 
futebol brasileiro. As receitas dos 
principais clubes do país serão 
afetadas em aproximadamente 
40%. Se a situação é ruim para 
os grandes clubes da Série A, ela 
tem sido dramaticamente pior 
para os considerados pequenos 
clubes brasileiros.

Estima-se que, no Brasil, há 
646 clubes disputando com-
petições, sendo 123 deles com 
calendário anual (Campeonato 
Brasileiro A/B/C/D), e outros 
523 disputando apenas com-
petições estaduais por 3 ou 4 
meses por ano, dando ocupação 
e trabalho para cerca de 25 mil 
profissionais.

Boa parte deles estaria jo-
gando justamente agora, o 
que faz do cancelamento dos 
estaduais uma condição de risco 

de continuidade para todos. A 
conclusão é muito preocupante: 
o vírus pode “adoecer” um clube 
grande, mas para os menores ele 
pode ser mortal.

Aqui, no estado, por exem-
plo, a maioria dos clubes do 
interior têm o Campeonato 
Mineiro como grande torneio 
da temporada. São equipes em 
pleno funcionamento apenas 
para o início do ano. O cenário 
para estes clubes é de total pre-
ocupação.

Muitos desses times do inte-
rior de Minas já passam por sérios 
problemas financeiros. Contratos 
com patrocinadores sendo rescin-
didos, ausência da receita oriunda 
das bilheterias dos jogos entre 
outros entraves. Em verdade, o 
cenário é extremamente delicado 
e sem perspectiva de solução ao 
menos por enquanto.

O salário dos atletas tam-
bém é uma preocupação para 
os dirigentes. Os contratos 
estão próximos do vencimento 
e precisam ser honrados. A 
situação daqui pra frente é 
incerta, até porque, havendo o 
retorno do Campeonato Minei-
ro, muitos desses jogadores já 
estarão sem contrato. Não ha-
vendo elenco, torna-se inviável 
a continuidade dos clubes do 
interior em nossa competição 
estadual. Inclusive, algumas 
dessas equipes já anunciaram 
a dispensa de jogadores e suas 
comissões técnicas.

O futebol mineiro está iner-
te e apreensivo. O Estadual foi 
suspenso até segunda ordem 
pela Federação Mineira de Fu-
tebol, que não cogita o retorno 
das competições antes do dia 
30 de abril. Diante disso, repito, 
a receita e a rotina dos times 
foram afetadas diretamente, 
prejudicando o andamento de 
contratos de patrocínio, nego-
ciações de atletas e pagamento 
de despesas.

Por enquanto, o futuro é 
nebuloso. Mas vamos torcer 
para que essa delicada e triste 
situação se resolva. Afinal, 
já estamos com saudades da 
bola rolando e do grito de gol. 
Enquanto isso, sejamos mais 
solidários uns com os outros. 
Uma ótima oportunidade para 
exercitarmos um sentimento 
que anda meio esquecido: o 
amor ao próximo. Resiliência 
e união neste momento são 
palavras de ordem.
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enderson: cruzeiro tem
obrigação do acesso à série A

No que depender de Enderson 
Moreira, o Cruzeiro será um novo 
time após a paralisação do calen-
dário em função da pandemia de 
coronavírus. Em entrevista à Rádio 
Itatiaia, o treinador garantiu que 
tentará aplicar um modelo de 
jogo em que a equipe controle as 
partidas e não tenha uma postura 
reativa, esperando o adversário e 
jogando por uma só bola.

“Precisamos competir sem-
pre em bom nível. Vamos pegar 
times fechados e ter repertório de 
jogadas. Se jogar por uma bola, 
criamos um sofrimento maior. O 
Cruzeiro tem que ter autoridade 
para buscar os resultados”, anali-
sou o treinador.

“Qualquer equipe da Série B 
pode vencer o Cruzeiro, as equipes 
são parecidas. Precisamos fazer 
um jogo em que a gente sempre 
busque o controle da partida. 
Jogando para vencer, dentro e 
fora de casa. Que o Cruzeiro possa 
mostrar sua força na competição”, 
complementou.

Com histórico positivo na Série 
B do Campeonato Brasileiro, uma 
vez que já venceu a competição 
em duas oportunidades - uma 
pelo Goiás (2012) e outra pelo 
América (2017) -, Enderson admite 
que o Cruzeiro entrará na disputa 
com a obrigação de garantir o 
acesso. Vale lembrar que esse foi o 
primeiro rebaixamento da história 
do clube, que completará 100 anos 
em 2021.

“O projeto é uma grande res-
ponsabilidade. A gente sabe que o 
Cruzeiro tem obrigação de retornar 
à Série A, mas acima de tudo, 
precisamos resgatar a essência 
de jogo do clube. Que o torcedor 
entenda que estamos caminhando 
num processo de retomada do jogo 
de qualidade e equipe técnica. 
Competitiva, mas que sabe fazer do 
aspecto técnico uma arma e uma 
força”, avaliou.

Diante das incertezas do ca-
lendário brasileiro, Enderson 
ainda não sabe quando poderá 
ter o primeiro encontro com o 
grupo de jogadores. Enquanto 
isso, o treinador tem trabalhado 
em conjunto com a diretoria 
celeste para buscar reforços 
para a sequência da temporada. 
Recentemente, líderes do elenco 
cobraram a chegada de novas 
peças para a Série B.

técnico quer resgatar o futebol do time
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Sedentários devem iniciar rotina de
exercícios leves durante isolamento

Enquanto a recomendação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) segue sendo que as pessoas fiquem em 
casa como um meio de limitar a exposição ao novo corona-
vírus, atividades ao ar livre, incluindo exercícios regulares, e 
até movimentos básicos, como caminhadas e subir escadas 
ficam cada vez mais limitadas. Quem tinha uma rotina 
frequente de atividades teve de adaptá-la a sua casa, mas 
para àqueles que já não eram fãs de suar a camisa, a reclu-
são tende a aumentar ainda mais o grau de sedentarismo.

Segundo estudo divulgado pela OMS, com 
informações coletadas ao longo de 15 anos, 47% 
das pessoas em idade adulta no Brasil não prati-
cam atividades físicas suficientemente, ou seja, 
não cumprem a recomendação da organização 
de praticar ao menos 2 horas e meia de esforço 
moderado por semana ou 75 minutos de atividade 
intensa. A instituição também considera o seden-
tarismo o quarto maior fator de risco de mortes no 
mundo, já que ele tem relação com males como 
diabetes, câncer de mama e o de cólon e doenças 
cardiovasculares.

Tiago Baumfeld, médico especialista em orto-
pedia, explica que ficar totalmente parado resulta 
em malefícios em três esferas: cardiovascular, os-
teoarticular e psíquica. “O sedentarismo contrapõe 
aos benefícios que a atividade física promove. Na 
questão cardiovascular, se exercitar possibilita que 
as artérias e o coração mantenham-se bem, evitan-
do a formação de placas de aterosclerose formadas 
pelo aumento de colesterol ruim e a diminuição do 
bom que, em último grau, causa infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular cerebral”.

Ossos e articulações também enviam sinais 
ao corpo que não se movi-
menta: dores. “Pode ocorrer 
dores no joelho, na lombar, 
nos quadris”, explica o orto-
pedista. O remédio também 
é exercício. “Isso porque a 
atividade física favorece a 
produção de líquidos sinoviais 
nas articulações, que permite 
maior flexibilidade dos mús-
culos, tendões e ligamentos, 
o que evita dores articulares 
e musculares, principalmente, 
as lombares”, acrescenta. Não 
menos importante, a saúde 
psíquica também agradece. 
“Está mais que comprovado os 
benefícios das atividades físicas para o bem-estar 
mental. Irritabilidade e insônia podem ser sinais 
de sedentarismo”.

Segundo o médico, iniciantes devem ter um 
cuidado especial com os pré e pós-treinos. “É neces-
sário um aquecimento e um desaquecimento. Ou 
seja, não é interessante que a gente chegue e nem 
saia do nosso pico de esforço rapidamente”, alerta. 
A recomendação de consultar um médico, antes de 
investir em um treino, se mantém. “Para as pessoas 
que têm algum tipo de risco cardiovascular aumen-
tado e for iniciar uma atividade física é interessante 
uma consulta com um médico de confiança, nem 
que seja on-line”, diz o especialista.

Carol Borba, educadora física e empresária do 
mercado fit, mantém um canal no YouTube com cerca 
de 5 milhões de visualizações por mês em vídeos 
que ensinam, entre outros temas, a como malhar 
em casa. Ela recomenda que, para não se frustrar 
e desistir rápido, quem não tem costume, deve 
começar com exercícios leves. “Recomendo iniciar 
fazendo exercícios que não tenham tanto impacto. 
Comece de forma leve, no meu canal tenho treinos 
para iniciantes. Tem uma playlist de caminhada em 
casa, por exemplo, de um mês todo simulando essa 
atividade sem sair do lugar. Vá devagarinho para 

não ter perigo de se lesionar 
ou de ficar muito cansado e 
desanimar com alguma dor 
muscular. O exercício precisa 
ser algo prazeroso para que a 
gente tenha vontade de con-
tinuar”, diz a youtuber que já 
nota um aumento de buscas 
pelo tema neste período de 
isolamento social.

A educadora aconselha que 
este não é o momento para 
inexperientes forçarem limites. 
“O mais importante é não que-
rer treinar usando sobrecarga. 
Se você não tem o costume de 
usar aparelhos e pesos, não use 

agora porque a probabilidade de fazer algo errado e 
se lesionar são altos. Comece de leve, vai sentindo seu 
corpo, conforme o exercício for ficando fácil, você vai 
evoluindo. A questão da percepção corporal é muito 
importante para não ultrapassar limites”, diz.

Para conseguir se manter firme em novos há-
bitos, Carol tem uma dica. “Coloque horários. Por 
exemplo, ‘vou acordar às 7h, treinar 30m e depois 
começar meu dia’. Quando temos uma rotina e o 
exercício é mais uma das nossas obrigações, logo se 
torna algo do cotidiano. No início, acrescentar algo 
novo, com tantas distrações, como TV e comida, 
é difícil, então coloque a atividade nas primeiras 
tarefas do seu dia”, aconselha.

A oms também
considera o

sedentarismo o
quarto maior

fator de risco de
mortes no mundo
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