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Coronavírus faz aumentar
atendimento médico on-line
Conexa

C

omo forma de evitar
a procura por atendimento nos centros de
saúde e a aglomeração
de pessoas, o Senado aprovou
o projeto de lei que autoriza o
uso da telemedicina no Brasil. A
presidente do CRM-MG, Cláudia
Navarro, explica que essa modalidade é regulamentada desde
2002. “Frente à pandemia da
COVID-19, que é efetivamente
combatida pelo isolamento social, e dada a necessidade de
proteger a saúde dos médicos e
pacientes; o CFM decidiu acolher
a portaria 467/2020, do Ministério da Saúde, que prevê o uso da
telemedicina em situação de excepcionalidade e enquanto durar
o surto dessa doença”.
Saúde e Vida – Página 7

Os ataques a jornalistas e veículos de comunicação aumentaram
54% em 2019, segundo levantamento da Fenaj. No ano passado,
o presidente da República Jair Bolsonaro foi responsável por realizar
121 (58%) dos ataques, sendo 114
ofensivos genéricos e generalizados, além de sete agressões diretas
a jornalistas. Para entender sobre
o assunto, o Edição do Brasil conversou com a presidente da Fenaj,
Maria José Braga.

Após duas semanas de
isolamento, mercado de
floricultura tem prejuízo
de R$ 297 milhões

Com academias
fechadas, saiba
quais são seus direitos
enquanto consumidor

Com as lojas fechadas e eventos
cancelados devido às medidas para
a contenção da COVID-19, segundo
estimativas do Ibraflor, o setor de floricultura já acumula perdas de R$ 297,7
milhões em duas semanas. Para o
mês de abril, estima-se que os prejuízos devam somar mais de R$ 669,8
milhões. E, para o Dia das Mães,
principal data de vendas, se houver
a extensão da quarentena, o rombo
estimado é de R$ 396,9 milhões.

É bem comum que as academias vendam pacotes semestrais
ou anuais para seus alunos. Porém,
por consequência do isolamento
social, esses estabelecimentos
tiveram que fechar suas portas.
O encerramento das atividades
levantou a questão: como fica o
direito dos alunos que não estão
usufruindo do serviço que contrataram? Descubra mais sobre esse
assunto na matéria desta semana.

Almg

Algumas autoridades, como a presidente do Superior Tribunal Eleitoral,
ministra Rosa Weber, não são a favor
do cancelamento das eleições deste
ano. Isso porque a alteração só pode
ser feita com mudanças na Constituição, votada no ano anterior ao pleito.
O deputado estadual do PTB Arlen
Santiago (foto) aponta: “Há também
OPINIÃO – Página 2
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outra questão, os prefeitos que mais
cumprem seus compromissos irão sair
na frente nas suas respectivas candidaturas à reeleição. No entanto, os
avaliados negativamente vão amargar o preço da própria incompetência.
Para socorrer às empresas durante a crise de pandemia, o governo federal publicou a MP 936, que permite a
Esse é o jogo democrático da política”. redução de salário de até 70% ou a suspensão do contrato de trabalho com complementação da remuneração
paga pelo governo. Entretanto, apesar da situação dramática, o advogado de direito do trabalho, Júlio Baía, explica que é necessário que ambas as partes cheguem a um acordo. “Não é a empresa que opta, precisa ser um
Política – Página 3
acordo com o funcionário, mas podem ser usadas as duas medidas, suspensão ou redução”.

Patrão e empregado devem entrar em acordo
sobre suspensão ou redução de trabalho

Geral – Página 9

Eleições 2020: deputados
divergem se o pleito deste
ano deve acontecer

Liberdade de imprensa
na era Bolsonaro

Governador de Minas elogia estrutura do Hospital
de Campanha montado em Contagem
Cidades – Página 11
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Ataques à liberdade de imprensa
aumentaram 54% no Brasil
Bolsonaro foi responsável por mais da metade dos relatos
Um exemplo disso é a pandemia de
coronavírus, no qual o mundo inteiro
está se mobilizando para minimizar
os efeitos, enquanto que no Brasil o
presidente da República age contrário
a todas as recomendações das autoridades de saúde. A imprensa tem tido
um papel importante para esclarecer
a população o que está acontecendo,
além de cumprir uma função educativa
de como as pessoas devem agir para se
protegerem.

Divulgação

Daniel Amaro

O

s casos de ataques a jornalistas e veículos de comunicação cresceram 54% em 2019, conforme revela o relatório “Violência contra
Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil” da Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj). O número passou de 135 em
2018 para 208 no ano passado. Um fato a destacar é que o presidente Jair
Bolsonaro foi responsável pela maior parte desse aumento. Sozinho, realizou
121 (58%) dos ataques, sendo 114 ofensivos genéricos e generalizados, além
de sete agressões diretas a jornalistas. Para falar mais sobre a liberdade do
exercício da imprensa, o Edição do Brasil conversou com a presidente da
Fenaj, Maria José Braga (foto).

A liberdade de imprensa no Brasil
está ameaçada?
De fato, o país está vivendo um período muito grande de ataques aos jornalistas e aos meios de comunicação em geral.
A violência contra os profissionais é uma
das tentativas de restringir a liberdade de
imprensa e de expressão. Nesse sentido,
se constitui uma ameaça que, felizmente,
não está se concretizando. Isso porque
os jornalistas e a maioria dos veículos de
imprensa estão resistindo, não estão se
intimidando e continuam fazendo seus
trabalhos.

Por que ataques a imprensa estão
mais frequentes?
Tivemos em 2019 um fato político
que acarretou essa explosão de ataques
a jornalistas e veículos de comunicação:
a posse do presidente Jair Bolsonaro.
Infelizmente, antes mesmo de ser eleito,
o chefe do poder Executivo já demonstrava não ter apreço pela democracia e
pelas instituições democráticas, como a
imprensa. Ele tem utilizado a Presidência

da República para atacar, genérica e
generalizadamente a imprensa. Isso fica
muito claro quando o presidente fala ou
publica em redes sociais que os meios de
comunicação são mentirosos, só divulgam fake news ou que foram comprados
e só fazem campanha contra ele. Também
ocorreram ataques direcionados a profissionais por diversas vezes.

Quais medidas os governos já
tomaram para cercear o trabalho
da imprensa?
A queda do diploma para o exercício
da profissão há 10 anos em decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF). No
entendimento da Fenaj, existe uma
distinção entre liberdade de expressão e
de imprensa. O primeiro é um direito de
todo e qualquer cidadão de manifestar sua
opinião, enquanto que o segundo se trata
da liberdade dos profissionais e veículos
de comunicação produzirem e difundirem
informações jornalísticas. Por isso, consideramos que o argumento do STF de
que exigir o diploma fere a liberdade de
expressão é um equívoco de interpretação.

EDITORIAL

Vários repórteres já sofreram
agressões verbais durante coletivas do governo. Como você avalia
essa postura?

No fim do ano passado, o presidente baixou a Medida Provisória nº
905, do Contrato Verde e Amarelo. Ela
serve para estimular a contratação de
jovens em seus primeiros empregos,
mas também retira diversas obrigações
trabalhistas. No meio do documento
foi incluído um artigo eliminando a
exigência do registro profissional. A
medida ainda precisa ser aprovada nos
plenários da Câmara e do Senado ou
perderá a sua validade.

Essa é uma postura autoritária e
violenta por parte do Bolsonaro, que
não tem respeitado o trabalho da
imprensa. As agressões verbais são
uma das formas de intimidação para
tentar calar os profissionais. Elas não
são uma reação espontânea ou uma
crítica como o próprio chefe do Executivo tenta nos fazer acreditar. Ninguém
quer ser agredido e exposto a uma
situação constrangedora, como a que
tem se repetido na porta do Palácio
da Alvorada. A Fenaj repudia esse
comportamento e acredita que isso
fere o decoro do cargo de presidente.
O Palácio da Alvorada não tem sido
utilizado para conceder entrevistas produtivas, afinal, o presidente nunca deu uma
informação de relevância. O cenário tem
sido de agressão, chacota e constrangimento aos profissionais jornalistas. É um
espaço de provocação à imprensa, que
ele considera como inimiga, aproveitando
ainda o apoio dos seus correligionários.
Aquele não é um local adequado para
realização de entrevistas.

Qual a importância dos veículos
de comunicação exercerem seus
trabalhos livremente?
A imprensa é fundamental para a
democracia e para a constituição da
cidadania. Acreditamos que a democracia representativa precisa ser cada
vez mais participativa. Os cidadãos
somente podem participar do debate
e das decisões públicas, seja no âmbito
nacional, estadual, regional ou local,
se obtiver informações de qualidade
para que possa avaliar o fato e se
posicionar.

Para tentar evitar esse cenário, a Fenaj buscou as entidades representativas
dos veículos de comunicação, porque
acredita que uma das maneiras de cessar
os ataques seria que eles não exigissem
que seus profissionais permanecessem
naquele ambiente.

Os jornalistas podem ser impedidos de realizarem seus trabalhos?
Os veículos de comunicação e os
jornalistas não podem ser impedidos de
realizarem seus trabalhos. A Constituição
Federal, além das liberdades individuais,
de pensamento e de expressão, garante
que a imprensa tem o direito de exercer
seu trabalho livremente, sem absolutamente nenhum tipo de controle ou
censura.

Como os jornalistas ou os veículos
podem denunciar ataques?
Os crimes contra a honra são considerados ataques individuais. Um jornalista
agredido pode processar o presidente
da República por injúria, calúnia ou difamação. Um dos exemplos recentes é o
da jornalista Patrícia Campos Mello que
iniciou uma ação por difamação contra
Bolsonaro.
O que a Fenaj pode fazer é entrar com uma ação por dano moral
coletivo, ou seja, as agressões que o
presidente faz atingem toda a categoria jornalística. Acontece que todo
processo contra o chefe do Executivo,
que não seja por crime de responsabilidade, somente será julgado depois que
ele deixar o cargo. Mas são medidas
que podem e devem ser tomadas,
justamente como forma de deixar claro
que os profissionais não aceitam esse
tipo de comportamento.

Jader Viana

Impactos da COVID-19

I

mprevisibilidade é a palavra mais frequente no atual cenário brasileiro e não seria diferente com nós, mineiros. Como se sabe, Belo
Horizonte é uma cidade onde o comércio varejista é preponderante,
atuando também como um segmento gerador de muitos empregos, impactando diretamente na vida da população local. Por isso, líderes
empresariais estão em ação com o objetivo de minimizar as consequências
ocasionadas pela pandemia.
Neste contexto de isolamento social, pessoas, empresas e comerciantes
estão do mesmo lado com uma única finalidade: salvar o maior número de
vidas possível. No entanto, algumas iniciativas estão sendo empreendidas por
entidades para diminuir os efeitos da COVID-19. E, aqui, o destaque vai para um
comercial televisivo realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) com a presença do presidente da instituição, Marcelo de Souza
e Silva. A campanha solicita a parceria das instituições bancárias, sugerindo a
cobrança de juros módicos, de preferência tarifa zero, para poder contribuir
com o soerguimento da economia na capital mineira e região metropolitana.
O impacto sentido no mês de março, devido ao coronavírus, vai ser ainda
mais acentuado em abril diante da continuidade do isolamento. Segundo
dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomercio MG), os números de dezembro já apontam para uma
inadimplência de 31,4% no mês de março e de 28,1% em fevereiro. O economista da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, afirma que as pessoas estão cada vez
mais ansiosas e inseguras, muito por conta de cortes e demissões nas empresas.
Ele acrescenta que a situação é ainda mais complexa para que já estava
desempregado e sem expectativa de conseguir novas colocações. “Em geral,
todos são contribuintes e pagam impostos, contas em bancos e cartões de
créditos. Mas, ao perceberem a falta de perspectiva, preferem segurar os gastos”.
A verdade é que as consequências da COVID-19 estão apenas começando no
Brasil. E a realidade mais complexa ocasionada por essa paralização macroeconômica deve surgir com mais força a partir da Semana Santa, com muitas demissões acontecendo pelo país afora, marcando de maneira singular a nossa história.
A intranquilidade dos brasileiros está ligada à incerteza em relação ao dia
seguinte e até quando vai durar o isolamento social. Em Brasília, o presidente
da República, Jair Bolsonaro, entra em choque permanente com o ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta que, a rigor, comanda as ações para tentar
conter a pandemia no Brasil. Em Minas, são conhecidas as divergências entre o
prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo). Pelo visto,
o estresse é o estado de espírito presente entre os administradores e agentes
públicos. Também não poderia ser diferente, mas isso não é recomendável,
já que o equilíbrio nas decisões deve fazer parte de uma cartilha a favor da
sociedade como um todo.
Neste momento, é difícil proferir conselhos, mas manter a calma e ficar
em casa podem ser os primeiros passos para enfrentarmos essa tempestade
passageira com mais esperança, vigor e paz espiritual.

Jornalista

É falso o dilema entre morrer por
coronavírus ou morrer de fome

D

esde criança a gente ouve os
nossos governantes dizerem
nas entrevistas que os gastos
públicos devem respeitar as
regras que uma dona de casa ou um pai
de família obedecem para administrar o
orçamento doméstico. Uma simplificação
que nos leva a crer que não se pode gastar
mais do que se ganha, ou se arrecada,
no caso de governos. Se você sempre
acreditou nisso, desculpe-me desapontá-lo, mas essa é uma grande balela usada,
normalmente, para justificar cortes em
setores essenciais.
Há pelo menos três argumentos básicos que derrubam essa falácia. Primeiro,
os governos podem reduzir ou aumentar
a própria arrecadação, por meio de impostos, taxas e contribuições. Os pais e
mães de famílias têm que se contentar
com seus salários. A segunda diferença é
que parte dos gastos do governo retornam
em forma de tributos. Por último, e aqui
a distinção fica ainda mais evidente e
interessante, o governo pode lançar mão
de um arsenal de medidas como emissão
de títulos da dívida pública, em que ele
mesmo estabelece a taxa de juros que irá
pagar e – isso vai soar como uma heresia
aos seus ouvidos – pode imprimir dinheiro. Prática pouco usual hoje nas principais
economias do mundo, a senhoriagem, ou
emissão de moeda pelo Governo, sempre
foi uma alternativa para expansão dos
gastos governamentais em períodos

traumáticos como guerras e crises econômicas. Não só nesses casos. Há muitos
governantes que usaram tal artifício para
realizar projetos pessoais, como o caso de
Juscelino Kubitschek. O presidente Bossa
Nova, como ficou conhecido, imprimiu
muito dinheiro para construir Brasília.
Claro que isso impactou fortemente na
inflação que já era crescente no Brasil
e que culminou com a década perdida,
nos anos 80.
Na história econômica, são vários
os exemplos do aumento das despesas
governamentais para superar uma crise.
Inspirados nas idéias do economista John
Maynard Keynes, os Estados Unidos adotaram o New Deal para se recuperarem da
grande depressão de 1929. No pós-guerra,
a Europa se recuperou com a adoção do
Plano Marshall, também baseado no
Keynesianismo. Por fim, depois da crise
econômica de 2008, os governos inundaram suas economias com dinheiro para
salvar, sobretudo, os bancos.
Esse é ponto em que estamos hoje.
Diante da enorme gravidade da pandemia do coronavírus, com as severas
restrições de circulação que devemos
adotar, o Governo precisa gastar. A despeito de ser liberal e ter como mantra
o controle fiscal, nosso governo precisa
gastar. E gastar rápido. É urgente flexibilizar metas fiscais, teto de gastos, regra
de ouro etc. De outra forma, a economia
vai colapsar antes mesmo do sistema de

saúde. O problema é que nosso ministro
da economia, formado na escola de
Chicago e por isso tão apegado às regras
neoliberais parece não conseguir superar
essa barreira dogmática.
Recentemente, o economista André
Lara Resende, que ao lado de Pérsio Arida
escreveu em 1984 um paper com as bases
para o que viria a ser o Plano Real, publicou um artigo no jornal Valor Econômico
em que dizia: “A questão das fontes de
recursos para as despesas do governo é
um falso problema. É resultado de um
arcabouço teórico equivocado e anacrônico
que foi erigido em dogma dos economistas
hegemônicos nos últimos anos. A tese de
que o governo não pode gastar se não
dispuser de fontes fiscais, de que é sempre
preciso equilibrar o orçamento para evitar
a expansão da dívida pública interna, não
tem qualquer validade lógica ou empírica”.
Portanto, não existe o dilema entre
morrer de coronavírus ou morrer de fome,
como quer nos fazer crer o presidente
Bolsonaro. Assim como diversos países
têm feito, o governo precisa assumir seu
papel para isolar as pessoas e resguardar
a economia, injetando dinheiro para as camadas mais pobres, pessoas que perderam
renda e empresas. Os instrumentos para
isso são inúmeros, vão muito além dos contidos neste texto. Em vez de querer trocar
o ministro da saúde, o presidente deveria
trocar o da economia por alguém menos
insensível e mais ágil na resposta à crise.
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Autoridades nacionais dizem que mudar
a data das eleições pode ser complicado
Para as autoridades brasileiras, incluindo a
presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministra
Rosa Weber, as eleições deste ano não devem ser
canceladas. Até porque, como já foi dito, somente
com mudanças na Constituição da República, votada
no ano anterior ao pleito, é possível fazer alterações
no calendário.
Após fazer essa avaliação, o deputado estadual
Arlen Santiago (PTB) acrescentou que os candidatos
mais conhecidos vão levar vantagem. Mesmo assim,
todos eles, inclusive os concorrentes a vereador, podem usar as redes sociais como forma de comunicar
com seus munícipes. “Há também outra questão,

Almg

os prefeitos que mais cumprem seus compromissos
irão sair na frente nas suas respectivas candidaturas
à reeleição. No entanto, os avaliados negativamente
vão amargar o preço da própria incompetência. Esse
é o jogo democrático da política”, concluiu o parlamentar petebista.
O deputado acrescentou que, no último dia 4,
encerrou-se o prazo de filiação partidária para quem
vai se envolver diretamente no pleito deste ano. “E,
apesar do coronavírus, tudo aconteceu normalmente,
ou seja, quem almejava se credenciar o fez por meio
da comunicação virtual da Justiça Eleitoral. Então,
está tudo certo. Vamos para as eleições”, sentenciou
o deputado.

Eujácio Silva

Almg

Roberto Andrade é a favor
da unificação das eleições

Pedro Gontijo

Romeu Zema: “Nosso campo de atuação tem
sido ainda maior para reduzir nossas despesas”

Zema falou sobre as dificuldades encontradas
ao assumir a gestão estadual, em 2019, com um
estado falido, problemas de gestão e de acompanhamento das políticas públicas. O governador
também comentou sobre projetos para a recuperação econômica do Estado que, com os impactos
da crise do coronavírus, se tornaram ainda mais
complexos.
De acordo com a Lei Orçamentária Anual, o
déficit previsto para 2020 é de R$ 13,3 bilhões. O
valor, no entanto, deve aumentar devido à queda na
arrecadação por conseqüência da crise da COVID-19.
Mesmo com todas as dificuldades, Zema lembrou
que o Estado estava conseguindo avançar, como
na queda dos índices de criminalidade, atração
de investimentos e na reformulação do sistema de
ensino público estadual.
“Fica muito claro, em um momento como este,
como é importante que as instituições públicas tenham as contas equilibradas, inclusive com reservas,
porque quando acontece um advento inesperado
como esse você acaba tendo que cortar despesas,
não programas. O nosso campo de atuação tem
sido ainda maior para reduzir nossas despesas, que
começaram desde o início da nossa gestão”, afirmou
o governador.

No final do ano passado, aconteceu a venda do tradicional
Hospital Vera Cruz, localizado na zona Oeste de Belo Horizonte,
para um grupo de investidores internacionais, porém, o real
nome do proprietário é mantido a sete chaves.
Cena única. Para o futuro próximo, comenta-se que haverá
a transação milionária da transferência de titularidade do
Hospital da Serra. É aguardar para conferir...

Sucessão em MOC
Arlen Santiago acredita que está
tudo certo para o pleito deste ano
cofres públicos. Outra alternativa sugerida por ele é
a realização de um pleito com os futuros prefeitos
eleitos para o mandato de 6 anos a fim de deixar
tudo igual a partir de então.
Para o representante do Avante, a maioria dos
77 colegas na Assembléia Legislativa é favorável a
essa unificação. No entanto, a maior parte dos parlamentares federais tem demonstrado o contrário.
Eles não têm simpatia alguma para serem votados
conjuntamente com essa quantidade imensa de aspirantes a cargos, incluindo os vereadores e prefeitos.
“Nesse exato momento, quem teria coragem de
falar em eleição? Só se fala da pandemia. Por conta
dessa situação, a organização do pleito de 2020, vai
terminar ficando prejudicada”, conclui o deputado.

Segundo as análises da Secretaria da Fazenda,
estima-se que Minas deve perder cerca de R$ 7,5
bilhões de arrecadação com o ICMS – principal imposto dos entes federativos. Na última semana, Zema
apresentou um plano de redução de despesas em R$
4,3 bilhões até o fim do ano. Os cortes não atingem
a área da Saúde e garantem a execução das ações
de combate ao coronavírus.

Planos de recuperação
O governador ressaltou que esta é a hora de se
aprovar projetos e reformas para garantir a recuperação econômica de Minas. Zema falou sobre as reformas da previdência, administrativa, privatizações e do
trabalho em buscar recursos junto ao governo federal.
“Já enviamos para a Assembleia Legislativa o
pedido de adesão de Minas Gerais ao Regime de
Recuperação Fiscal e a privatização da Codemig. Em
breve, vamos enviar as reformas da previdência e
administrativa. Chegou o momento; se não tivermos
uma agilidade nesta aprovação, a nossa situação que
já está gravíssima vai piorar. Também estamos buscando alternativas, como formas de financiamento
e o trabalho para a venda de importantes ativos”,
finalizou o governador.

AMM vem atuando em prol dos municípios
para conter os impactos da pandemia
Desde o início do enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus no país e em Minas Gerais, a Associação Mineira de Municípios (AMM) atua apoiando
e orientando as administrações municipais para que
tomem medidas que assegurem a manutenção dos
serviços essenciais à população e para conseguir atender toda a demanda advinda com a nova doença. O
trabalho junto ao movimento municipalista nacional,
liderado pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM) – entidade em que o presidente da AMM e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda, é 1º vice-presidente
- também vem repercutindo por meio de conquistas
que apoiam os entes municipais nesse período de crise.

Julvan Lacerda pediu coerência no discurso do
governo federal e mais ações para amenizar problemas
causados pela pandemia. “A autoridade sanitária máxima do País é o Ministério da Saúde. Ele está orientando
de um jeito e o presidente de outro. Precisamos de uma
unidade de orientação para implementar medidas
conjuntas e termos condições de enfrentar essa guerra
juntos: governo federal, estadual e municípios.” Segundo Julvan, “estamos lutando contra dois inimigos:
a recessão econômica que vai entrar e o problema da
contaminação do vírus”. “Mas estamos mais receosos
com as vidas que devem ser preservadas e que nós que
estamos na ponta da linha para socorrer.”

Conquistas municipalistas
O governo federal anunciou um pacote de auxílio
de R$ 85,8 bilhões para ações emergenciais de enfrentamento ao coronavírus aos Estados e Municípios
brasileiros. Entre as medidas está a recomposição dos
Fundos de Participação (FPM e FPE), uma das 17 reivindicações da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e do movimento municipalista.
O governo também se comprometeu com outros
pleitos da CNM, como incremento de repasses para
os Fundos de Saúde e recomposição de valores da
área de assistência social.

Apoio da bancada mineira
A AMM vem solicitando apoio da bancada mineira de deputados para a implementação de demandas
registradas no Plano de Apoio Emergencial aos
Municípios, enviado pela CNM junto com entidades
municipalistas estaduais ao governo federal, no dia
18 de março. O documento apresenta solicitações
de ações viáveis que resultarão na salvação de
vidas, minimizando os efeitos colaterais de paralisia
econômica e social.

Ajuda à pequena empresa
Em reunião do movimento municipalista nacional com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o
presidente da AMM pediu mais atenção do governo
federal para os pequenos e médios comerciantes
que não foram incluídos no programa de apoio
financeiro e que, segundo ele, são fundamentais para
a economia local e estão sofrendo com as vedações
estabelecidas pelo governo. Segundo Julvan, essa
parcela da população sem auxílio afeta a vida dos
municípios pequenos significativamente. “Ficou de
fora uma fatia muito grande, considerável, principalmente para nós, das pequenas cidades, que é aquele
pequeno comércio que emprega duas, três pessoas;
que é o vendedor que sai pra fazer venda direta, para
essa fatia ainda não vimos nada que possa socorrê-los
e vai ser uma fatia muito impactada”, disse.
Em resposta, o ministro Paulo Guedes destacou que
não há porque excluir o pequeno empresário desses empréstimos e dessas possibilidades e garantiu que levaria a
questão ao fórum adequado, e também ao Banco do Brasil.

No total, o pacote de auxílio inclui:

Alinhamento das ações
No dia 20 de março, o presidente da AMM enviou
ofício a todos os gestores municipais de Minas Gerais,
orientando que fosse feito o decreto municipal,
alinhado às medidas da deliberação publicada pelo
governo estadual, para que o novo vírus não chegue
com força nas cidades no interior. “Vamos alinhar
com as deliberações do governo, para podermos padronizar as ações no estado e seguirmos as medidas
adotadas”, destaca.

Venda de hospitais

No governo Romeu Zema (Novo), não há nomes que se
destacam a ponto de gerar o ciúme, como tem acontecido
em Brasília com Bolsonaro e Mandetta. No entanto, segundo
comentários de bastidores da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), o secretário do Planejamento, Otto Levy, no
momento, tem trânsito livre em diversos segmentos da sociedade, inclusive nos meandros políticos.

Governador faz análise dos impactos
do coronavírus na economia mineira
Na última semana, o governador Romeu Zema
(Novo), acompanhado dos secretários de Estado
de Fazenda, Gustavo Barbosa, e de Planejamento
e Gestão, Otto Levy, falou sobre as perspectivas
do Governo de Minas na economia com a crise do
coronavírus e os desafios na gestão pública.

VIGÍLIAS

Poderoso secretário

Unificação dos pleitos
O deputado estadual Roberto Andrade (Avante)
destaca que no interior - ele é de Viçosa/MG -, a
política ainda é feita à moda antiga. “O candidato
visita o eleitor, conversa com seus familiares e tem um
dedo de prosa. Mas nesse período de pandemia, qual
o cidadão que vai querer receber cumprimentos de
candidatos? Só se for para ser infectado. Acho difícil
a realização das eleições em outubro. Talvez, quem
sabe, adiá-las para dezembro?”, indaga o parlamentar que justificou sua filiação ao partido Avante por
ser uma sigla da base de sustentação do governo.
O deputado acredita que o Brasil não vai aguentar eternamente esse esquema de eleição a cada 2
anos. Mas, para a atual situação, o ideal seria fazer
uma eleição com mandato estendido para o próximo
pleito majoritário em 2022, quando as eleições gerais
entre presidentes, governadores, deputados federais
e estaduais e senadores acontecem. Seria uma unificação das votações para esses diversos cargos. Isso
garante um pleito mais barato para a nação. Seria,
na opinião do parlamentar, uma sangria a menos nos
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Sem se importar com as conversas de adversários sobre
seus processos judiciais, o ex-prefeito de Montes Claros, Ruy
Muniz (PSD), continua como pré-candidato à sucessão local.
Mas essas atitudes não abalam o atual prefeito e candidato à
reeleição, Humberto Souto (PPS).

Prestígio do Patrus
Pode não ser exatamente o que se fala, mas nos corredores
do legislativo mineiro há comentários que o presidente da ALMG,
deputado Agostinho Patrus (PV), em votações importantes,
inclusive de projetos do Governo do Estado, tem o domínio de
50 deputados entre os 77 parlamentares existentes na Casa.

Espaço dos covardes
A internet tem sido espaço preferido para difamação de
pessoas e propagação de notícias falsas. “São os corajosos que
se escondem atrás das redes sociais para difamar a imagem dos
inimigos. Quero ver se teriam coragem de dizer ao vivo. Muitas
vezes, a internet é um espaço para os covardes”. Opinião do
governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

São Paulo poderosa
Consta nos meandros econômicos que, em média, 70%
dos papéis negociados na Bolsa de Valores são de empresas
com sede e/ou filiais em São Paulo. Dado a conferir, afinal, os
estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerias
possuem empresas importantes, como a Fiat, etc.

Poder de um ministro
Jornalistas de Brasília comentam que, apesar de ser contra
a vontade de Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, só continua no cargo porque ele tem apoio da ala
militar do governo e de metade dos parlamentares do Congresso Nacional. Por isso, a demissão foi adiada.

Frieza de médico
Sobre a posição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao conceder entrevista no mesmo dia em que quase foi
demitido e como se nada tivesse acontecido nos bastidores do
Palácio do Planalto, outros comunicadores atalham: “Em geral,
os médicos agem assim, com toda frieza do mundo e como se
tudo estivesse certo no seu entorno, mesmo que o mundo esteja
acabando”.

Destaque mundial
Coube ao cientista político e economista Ricardo Sennes a
seguinte frase: “O despenho do Sistema Único de Saúde (SUS)
em relação ao coronavírus conquistou destaque em todo o
mundo, inclusive com elogios de países desenvolvidos”.

• Transferência para a saúde: R$ 8 bilhões em
quatro meses;
• Recomposição FPE e FPM: previsão de
R$ 16 bilhões;
• Orçamento assistência social: R$ 2 bilhões;
• Suspensão das dívidas dos Estados com a
União: R$ 12,6 bilhões;
• Renegociação com bancos relacionada a dívidas de Estados e Municípios: R$ 9,6 bilhões;
• Operações com facilitação de créditos:
R$ 40 bilhões.
A Associação Mineira de Municípios continuará
com suas ações na defesa dos interesses dos municípios, principalmente, nesse momento de crise
que passa todo o Brasil, na tentativa de amenizar os
impactos na vida do cidadão.

Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Sucessão em Brumadinho
Devido a uma série de problemas, inclusive o desabamento
da barragem da Vale, o prefeito de Brumadinho, Neném da
Asa (PV), passou o ano passado inteiro à espreita, às vezes
por esperteza política e, em determinados momentos, por
problemas de saúde. Mas, agora, já revigorado, ele até fala
na possibilidade de ser candidato à reeleição. Êta político
esperto, gente.

EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de abril de 2020

Setor de floricultura já soma mais
de R$ 297 milhões em prejuízos
Esse valor é referente às duas semanas de isolamento social
Divulgação
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Loraynne Araujo

Zema X Kalil
Semana passada, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD),
deu uma estocada no governador ao dizer que Zema (Novo)
está mal assessorado. Para conhecedores dos bastidores da
PBH, o chefe do executivo municipal mandou um recado direto
ao secretário-geral de Governo mineiro, o ex-vereador Mateus
Simões. Será?

Educação à distância
Experiente apresentador e jornalista, Marcelo Tas disse
que a educação à distância, depois do coronavírus, vai ser uma
realidade em todo Brasil. É esperar para conferir.

Sem comemorações
A pandemia da COVID-19 terminou frustrando uma manifestação no dia 31 de março, dia do aniversário do Golpe
Militar. Os organizadores do evento esperam que, no próximo
ano, tudo seja diferente. Será?

Ministro forte
Em São Paulo, o filósofo Luiz Felipe Pondé não poupou
críticas ao Governo Federal e atacou: “O presidente, nestes
dias, não demitiu o ministro da Saúde, porque não tinha força
política e motivos técnicos para isso”.

Movimento da economia
“A partir de agora, o Brasil tem que começar a pensar nos passos seguintes, ou seja, no pós-coronavírus. Assim, o Governo Federal carece ter uma política macroeconômica para fazer a economia
girar, caso contrário, a quebradeira vai ser geral”. Opinião do professor da faculdade de Economia da USP, Marco Antônio de Lacerda.

São Paulo X Brasília
Cronistas políticos de Brasília dizem que, logo após o período da pandemia, os ânimos entre o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), e o presidente Bolsonaro irão ficar ainda
mais acirrados. “O governador tem um projeto político e, por
isso, as críticas ao chefe da nação vão aumentar”, preveem
os jornalistas.

U

m dos setores que está sendo impactado diretamente pelas medidas de
isolamento social, cancelamento de
eventos e fechamento do comércio
é o de floricultura. Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o segmento;
que é responsável por movimentar R$ 8,67 bilhões em toda cadeia, gerar 210 mil empregos
diretos e mais de 800 mil indiretos; já acumula
prejuízos de R$ 297,7 milhões em duas semanas.
E as estimativas para o futuro não são
boas: contando com produtores, atacadistas
e varejistas, para o mês de abril, estima-se
que as perdas devam somar mais de R$ 669,8
milhões. E, para o Dia das Mães, principal data
de vendas do setor, sendo considerado o Natal
da floricultura brasileira, se houver a extensão
da quarentena até o início de maio, o prejuízo
estimado é de R$ 396,9 milhões.
Renato Opitz, diretor do Ibraflor, diz que,
após o Dia das Mães, se nada for feito, haverá
um cenário devastador, com a falência de 66%
dos produtores e desemprego de 120 mil pessoas nas áreas produtivas. “Totalizando os três
períodos, teremos deixado de vender cerca de
R$ 1,364 bilhão. É esse o valor que necessitamos,
sendo 30%, pelo menos, a curtíssimo prazo,
para já evitar a falência de produtores, transportadores e comercializadores, entre outros
que fazem parte desta importante cadeia para
a economia nacional”, explica.
Ainda de acordo com o Ibraflor, caso as exigências sanitárias de quarentena permaneçam,
haverá a falência de todos os produtores de flores
e folhagens de corte, que geram 50% dos empregos do setor e participam com 30% do mercado;
de 60% dos produtores de flores e plantas de
vaso (25% dos empregos e 39% de participação
no setor) e de 40% dos produtores de plantas
ornamentais e para paisagismo (exceto grama),
onde estão alocados 25% dos trabalhadores e
que correspondem a 31% das vendas.

Opitz afirma que ainda não é possível fazer
previsão de quando o segmento irá se recuperar dessa crise. “Esse é um cálculo complicado
para fazer neste momento, pois não sabemos
quando o isolamento social irá acabar e nem
o que ele pode causar de desaceleração econômica”.  

Alternativas
Para tentar diminuir o estrago econômico
no setor de floricultura, o Ibraflor tem apelado
ao governo federal, por meio do Ministério da
Agricultura, e aos governos estaduais para que
flexibilizarem as regras para o setor. Em carta
enviada ao assessor da pasta federal, Sérgio
Zen, o instituto relata os dados mostrados acima
e demonstra preocupação com o futuro. “Já
fizemos diversos pleitos para o governo pedindo
para que os produtores tenham condições de
fazer frente a essa falta de faturamento imposta
pela COVID-19. Além do que já foi oferecido para
os empresários, foram feitos alguns pedidos
especiais, principalmente na linha de crédito,
para dar um alívio maior nas contas e fluxo de
caixa”, esclarece Opitz.  

Já para os lojistas do segmento, o diretor
afirma que é necessário voltar com o funcionamento das lojas, mas respeitando todas as regras
sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde
e Organização Mundial da Saúde. “A questão
não é a flexibilização da quarentena, mas uma
comercialização com responsabilidade. Estamos
pleiteando que os pontos de vendas continuem
funcionando dentro de todas as regras de higiene,
segurança e distanciamento das pessoas”, finaliza.

Mercado de flores
O Brasil tem cerca de 8.300 produtores, 60 centrais de atacado (como as
cooperativas, por exemplo), 680 atacadistas e prestadores de serviço e mais
de 20 mil pontos de varejo. São cerca de
15.600 hectares de área cultivada, o que
coloca o país no 8º lugar entre os maiores
produtores de plantas ornamentais do
mundo. São 210 mil postos de trabalho no
setor, sendo que 54% dessas vagas são no
varejo, 39% na produção, 4% no atacado
e 3% em outras funções.

Situação complicada

André Luiz Martins Leite
Advogado e consultor, especializado em direito empresarial e imobiliário,
sócio da Leite & Alcântara - Sociedade de Advogados – www.leitealcantara.com.br

Em todas as oportunidades em que apareceu na imprensa,
o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, foi enfático:
“Os empresários estão certos de buscarem a flexibilização do
isolamento social, mas, do ponto de vista científico, esse processo de contaminação dos brasileiros ainda vai crescer muito
nos próximos dias”, sentencia.

Recuperação Judicial em
tempos de coronavírus

A

o lado dos inúmeros entraves
enfrentados todos os dias pelo
empresário brasileiro, deverá ele,
ainda, contabilizar os prejuízos
amargados em consequência das medidas e
recomendações governamentais voltadas ao
combate do novo coronavírus, mas que, no
ponto de vista econômico, correlacionam-se
diretamente com a diminuição da procura e
com o desaquecimento de diversos setores do
mercado de consumo.
Ocorre que não serão todos os cenários
onde se poderá manter ativo e honrar adequadamente com todos os compromissos
e, não raras vezes, necessário será recorrer à
normativa que regulamenta especificamente
tal situação. Fala-se, aqui e de modo bastante
resumido, das regras atinentes a promover a
recuperação judicial do empresário-devedor.
De início é preciso falar, porque geralmente se confunde justamente nessa premissa,
que a Lei de Recuperação Judicial não é sanção, não veio como penalidade ao empresário
mal sucedido, mas justamente, e ao contrário,
como amparo e até mesmo proteção, porque
soube o legislador, quando a editou no Congresso Nacional, que é o setor econômico e
justamente o pequeno e médio empresário

quem produz renda e gera emprego em massa no Brasil, de modo que a sua quebra não
somente lhe atinge; atinge reflexamente toda
a sociedade brasileira, e é preferível que este
não sucumba sem, antes, tentar promover a
sua reorganização, justamente por meio da
recuperação judicial.
Para as situações nas quais o pedido se
faz legítimo, e a partir do deferimento do
processamento da recuperação judicial pelo
respectivo Juízo, ordenou a Lei, em benefício
do empresário, o chamado “stay period”,
isto é, período legal dentro do qual ocorrerá
a suspensão de todas as ações e execuções
ajuizadas em face do devedor, pelo prazo
máximo de 180 dias. Caberá então ao recuperando apresentar o chamado “Plano
de Recuperação Judicial”, demonstrando-se
os meios a serem empregados para a sua
recuperação, frente os débitos que enfrenta;
a viabilidade econômica e a avaliação patrimonial atualizada.
Caberão aos credores indicados pelo devedor e demais comparecentes, e administrador
judicial nomeado, a análise e oportunamente
aprovação desse plano de recuperação. Ali se
poderá estabelecer sobre a dilação dos prazos
e pagamentos das obrigações, descontos,

pagamento das obrigações com dações, isto
é, entrega de bens em pagamento; enfim,
poderá, e de maneira geral com relação aos
credores, estabelecer sobre os meios necessários para se atingir, concomitantemente,
a satisfação dos créditos e a manutenção da
atividade de produção.
Destarte, a recuperação judicial, com
o auxílio de profissionais adequados e do
próprio Poder Judiciário, se revela ferramenta
jurídica valiosa, voltada a promover a reorganização da vida da empresa. Nesse sentido
vale destacar que, nos termos do Código Civil
brasileiro, “a pessoa jurídica não se confunde
com os seus sócios, associados, instituidores
ou administradores”. Melhor explicando: “a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas
é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a
finalidade de estimular empreendimentos,
para a geração de empregos, tributo, renda
e inovação em benefício de todos”.
Isso para dizer que, na regra geral e dentro da normalidade jurídica, a vida e os bens
particulares dos sócios e dos administradores
não integram a recuperação judicial. Vale
destacar: a recuperação é da empresa, e não,
necessariamente, dos sócios.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Antecipação de feriados para quarentena
pode afetar ainda mais o setor turístico
Porém, medida é bem vista por varejo e turismo de negócios

CIT Senai Fiemg entrega álcool em gel
em hospital de campanha em BH

Pedro Gontijo

Mais leitos
A primeira parte do processo foi
destinada à montagem da estrutura para receber os 768 leitos que
ocuparão o pavilhão principal do
espaço. As obras foram iniciadas no
dia 25 de março e contaram com a
mão de obra da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros. A montagem
da estrutura modular foi realizada

Flávio Tavares

Este foi o primeiro lote distribuído pelo CIT Senai Fiemg, em parceria
com o Departamento de Química da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). De acordo com o gerente de
Tecnologia e Inovação da Fiemg, José
Luciano de Assis, novos lotes devem
ser entregues no Expominas. Cerca
de três mil litros de álcool em gel
serão produzidos.

da Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis de Minas Gerais (Abih-MG),
se mostra à favor da possível antecipação. “75% do turismo de BH é de
negócios. Então, quando os feriados
prolongados são colocados dentro
da quarentena, tecnicamente, os dias
úteis estão sendo aumentados em
um segundo momento. Acho que é
uma medida importante, é pouco,
mas pelo menos aumenta o número
de dias úteis pós-pandemia”, diz.
Entretanto, reconhece que a
medida tem pesos diferentes para o
turismo de lazer. “Ouro Preto, Mariana
e Tiradentes que recebem muitos
turistas na Paixão de Cristo estão
com zero hóspedes”, diz. Na capital,
a situação também é dramática. “O
faturamento previsto para abril é zero.
A receita dos empreendimentos que
ainda estão abertos não vai passar
de 10%”.
Segundo Sanson, a estimativa do
setor é que 50% de todo o quadro de
funcionários da capital sejam demitidos. “Sem contar os que fecharam
efetivamente e demitiram todos. Só
em BH, são 32 hotéis paralisados.
Até o dia 15, a previsão é de que este
número chegue a 50% de todos os
hotéis de BH”. Segundo dados do
Observatório do Turismo, em 2018,
havia 311 estabelecimentos ligados
à hospedagem em funcionamento
na capital.

CDL/BH faz apelo aos bancos e lança
campanha nacional propondo Juro Zero

Unidade montada no Expominas vai atender pacientes da COVID-19
O hospital de campanha montado no Expominas, na capital
mineira, recebeu no dia 6, 200 litros
de álcool em gel 70% produzidos
no Centro de Inovação e Tecnologia
Senai (CIT Senai Fiemg). O item, tão
importante para evitar a transmissão
do novo coronavírus, será usado
pelos profissionais que atuarão na
estrutura que vai receber pacientes
com a COVID-19.

gens domésticas aconteceram durante os feriados prolongados daquele
ano, injetando R$ 28,84 bilhões na
economia. Entre os destaques estavam o feriado de 1° de maio (Dia
do Trabalho) – que movimentou R$
9 bilhões em virtude de 4,5 milhões
de viagens feitas no período – e de
12 de outubro (Dia de Nossa Senhora
Aparecida), que resultou em 3,24
milhões de viagens, com impacto de
R$ 6,7 bilhões ao país.
Segundo dados da Associação
Brasileira de Agências de Viagens
(Abav), o setor do turismo faturou
em 2019, R$ 238,6 bilhões, considerando as atividades de hospedagem
e similares, alimentação, transporte
de passageiros, agências de viagens,
cultura e lazer. O número de pessoas
formalmente empregadas nas atividades turísticas totalizou 2.983.080
trabalhadores.
Com as medidas de isolamento
social em vigor, cálculos da Abav
indicaram que, no mês de março de
2020, os associados somavam uma
taxa de cancelamento de viagens de
85%. Questionada sobre a possibilidade de antecipação dos feriados,
a Abav declarou que esperaria a
formalização da proposta com novo
calendário e as datas ajustadas.
Como Belo Horizonte é uma
cidade considerada de turismo de negócios, Guilherme Sanson, presidente

Coronel Juliano Cançado Dias
responsável pelo hospital de campanha

por uma empresa privada, por meio
de parceria com a Fiemg.
De acordo com o coronel Juliano Cançado Dias, responsável pelo
hospital de campanha, a primeira
etapa de construção foi finalizada
na sexta-feira 3/4 e a previsão é que
pacientes já possam ser recebidos a
partir do dia 21.

A

Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH) lançou a campanha Juro Zero. O objetivo
é sensibilizar os bancos públicos e
privados a promoverem linhas de
crédito sem juros para socorrer o setor
produtivo. Segundo o Presidente da
entidade, Marcelo de Souza e Silva,
o eixo da campanha é “hora de juro
zero para o comércio não quebrar, o
emprego não acabar e a vida continuar”. Segundo ele, “está na hora
de as nossas instituições do sistema
financeiro, que no Brasil lucram como
em nenhum outro lugar do mundo,
darem uma real contribuição ao país
neste momento de crise”.
Em algumas entrevistas concedidas desde o início da crise, Souza
e Silva já vinha alertando para a
necessidade de desburocratizar o
acesso às linhas de crédito especiais
lançadas pelo governo. “As micro,
pequenas e médias empresas, que
são as que mais estão necessitando
de recursos neste momento, estão
tendo enormes dificuldades na
aprovação do crédito”, afirmou o
Presidente da CDL/BH.
Ele acrescentou ainda que há
bilhões nos bancos para serem
utilizados, mas, com a burocracia
no meio do caminho, este dinheiro
não vai chegar em quem realmente
precisa. “Já realizamos uma sondagem junto aos associados para
checar se eles realmente estão sendo
beneficiados com estas linhas de
crédito que foram anunciadas pelos
governos estadual e federal. E, até
agora, não”. Souza e Silva lembrou
ainda que o próprio ministro Paulo
Guedes admitiu que “o dinheiro está
empoçado nos bancos”, ou seja, o
governo anunciou a liberação dos
recursos, mas até agora não chegou
na ponta.
A CDL/BH quer sensibilizar outras
entidades representativas do setor
produtivo no país a entrarem na
campanha. “O Juro Zero não é interesse apenas do setor de comércio e
serviços. É interesse de todo mundo
que trabalha e produz neste país.
Não é possível que nossos bancos
pensem em ganhar um centavo sequer com essa crise que está matando pessoas, empresas e empregos.
Está na hora deles demonstrarem
solidariedade. É até mesmo um ato
de patriotismo”.

Divulgação

Os doze feriados prolongados previstos no calendário de 2020 - quase
o dobro de datas emendáveis de
2019, que teve 5 - empolgava o setor
de turismo e serviços de todo o país.
Isso porque, enquanto o brasileiro
descansa na sua escapadinha de
feriado, uma cadeia de segmentos
gira para atendê-lo: serviços de transporte, hotéis, restaurantes, agências
de viagens, guias de turismo, dentre
outros, são movimentados.
Entretanto, as portas que a pandemia fechou, colocaram essas tradicionais datas em cheque. Com tantos
dias com grande parte do comércio
parado, o ministro da Economia Paulo
Guedes, sem especificar quando ou
como, disse a representante do setor
varejista, durante uma live, que já
havia autorizado a antecipação dos
feriados para o período de isolamento
social. O deputado federal Gilson
Marques (Novo-SC) protocolou um o
Projeto de Lei nº 986/2020, que prevê
essa antecipação das datas comemorativas – com exceção apenas dos dias
25 de dezembro e 1º de janeiro.
“Por um lado, a antecipação
é motivada por conta do impacto
causado do número de feriados
no ano em todo o setor produtivo,
principalmente, no setor terciário

e no varejista. Feriados nacionais,
estaduais e municipais acabam
reduzindo o número de dias em que
o estabelecimento pode operar. O
dia sem abrir para um comércio do
varejo é um dia perdido em termos
de receita, variando de acordo com
magnitude, região, etc”, explica Guilherme Almeida, economista-chefe
da Fecomércio MG.
Porém, o que acalenta um segmento, aflige outro. “A antecipação
seria para amenizar os efeitos das
portas fechadas durante a pandemia,
a dúvida é se esses micros e pequenos
empresários, que representam 90%
do varejo, vão conseguir passar por
essa fase da quarentena. A cadeia de
turismo, que engloba restaurantes,
hotéis, comércio local e artesanato,
gira em torno dos turistas e, provavelmente, essa antecipação vai gerar
ainda mais impacto na receita dos hotéis e agências. Isso porque o turismo
de lazer depende desses feriados que
são oportunidades que as pessoas
têm de realizar viagens e demandar
serviços prestados por esse setor. Ou
seja, se por um lado, há o benefício
da antecipação observado pelo varejo, por outro, tem o malefício que
isso causa para cadeia de turismo”,
completa Almeida.
Para se ter uma ideia, um estudo
do Ministério do Turismo mostrou
que, em 2019, 13,9 milhões de via-

Alexandre Brondino

Leíse Costa

Marcelo de Souza e Silva: “As micro, pequenas e médias empresas,
que são as que mais estão necessitando de recursos”
Segundo ele, alguns dos associados da entidade chegaram até a
alertar que algumas linhas de crédito
anunciadas como “especiais” estão
com condições de financiamento
mais caras do que as linhas normais
dos bancos que já eram adotadas
no período antes da chegada do
Coronavírus.
Outra reivindicação de Souza
e Silva é que o BNDES discipline
o comportamento dos bancos na
liberação dos recursos para o pagamento da folha dos funcionários,
referindo-se à linha de crédito de
40 bilhões anunciada pelo Governo
Federal na semana passada. “Alguns
bancos, para oferecer o crédito, estão
obrigando as empresas a migrarem
suas contas. O empresário não pode
ser obrigado a isso. Isso é inconstitucional, é venda casada”, afirmou.

Simulações
Na sua argumentação, o presidente da entidade, que representa
o setor responsável por mais de
72% do PIB de Belo Horizonte e emprega quase 1,5 milhão de pessoas
na capital mineira, mostra que as
simulações feitas até o momento
revelam que os bancos estão tendo
ganhos altíssimos nessas linhas de
crédito que estão sendo anunciadas
como “especiais”.
Ele citou, por exemplo, o caso
de uma empresa que peça um
financiamento de R$10 mil em um
prazo de cinco anos com carência
de 12 meses. “Ao final do finan-

ciamento, o empresário vai pagar
mais de R$16 mil. Se os R$10 mil
forem atualizados de acordo com a
projeção de inflação atual, que é de
3,5%, ficam próximos de R$12 mil.
O banco está tendo R$4 mil (quatro
mil) de ganhos reais sobre o valor
financiado, ou seja, 40%. Respeitamos a atividade bancária. Mas é
desumano explorar uma situação
de calamidade pública para ganhar
dinheiro”.
O presidente lembrou ainda
que os cinco principais bancos do
país, dois públicos, Caixa e Banco do
Brasil, e três privados, Itaú, Bradesco
e Santander, tiveram lucros de mais
de 100 bilhões de reais em 2019.
Todos tiveram ganhos maiores em
relação ao ano anterior. “Esse Juro
Zero não é caridade. É interesse dos
bancos manter empresas sadias e
pessoas empregadas. Se eles não
cooperarem agora, muitos dos seus
clientes, que proporcionam lucros
para eles, vão quebrar”.
As peças publicitárias da campanha Juro Zero promovida pela CDL de
Belo Horizonte estão disponíveis no
site www.cdlbh.com.br . São filmes
para televisão, spots para rádio,
peças gráficas e posts para redes
sociais. “Acho que todo brasileiro que
está preocupado em salvar vidas,
empresas e empregos deve participar desta campanha. Todos têm a
liberdade para replicar a campanha e
realmente sensibilizarmos o sistema
financeiro para compreender este
momento tão difícil que estamos
vivendo”, finalizou Marcelo.
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Protocolo

Carlos Bolsonaro (Republicanos) apareceu, outro dia,
numa foto no Palácio do Planalto como participante de uma
reunião ministerial. Segundo a imprensa de Brasília, ele tem
sala no Planalto, embora seja vereador no Rio de Janeiro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), e a reitora da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart, assinaram, em
reunião especial realizada no plenário no dia 8, um protocolo de intenções
para a cooperação técnica entre as duas instituições no monitoramento,
prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus.
Guilherme Bergamini

Interessante - O ministro da Educação, Abraham Weintraub,
fez uma publicação nas redes sociai gozando a China usando
argumentos do personagem Cebolinha, da Turma da Monica.
No entanto, ele não recebeu até agora nenhum puxão de orelhas
do Palácio do Planalto. É de se perguntar: Weintraub conta com
o apoio do presidente no que diz respeito a essa atitude?

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 12 de abril
Ex-vereador Otimar Bicalho
Pastor Zedequias, Venda Nova

Segunda feira, dia 13
Advogado e poeta Mauro Pereira Cândido
Delegado Ediraldo Brandão.
Bolão do Espaguete de Santa Tereza
Delegado Antonio Felipe Nogueira

Terca-feira, dia 14
Não se iludam - Nesta crise entre o presidente da República
e o ministro Mandetta há interesse fortíssimos da indústria
farmacêutica. Bolsonaro ignorou os grandes laboratórios e
mandou o Exército fabricar a cloroquina.

Sandra Regina Goulart e Patrus Agostinho
BOLSONARO NÃO QUER SER ITAMAR. O presidente Jair Bolsonaro tentou despedir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Alem de alguns problemas relacionados com a indicação da
hidroxicloroquina, Bolsonaro achou que Mandetta se aproveitou
da situação para ser o protagonista da crise. Isso incomodou o
presidente que trouxe para as entrevistas outros ministros, mas,
anteriormente, essa era uma tarefa exclusiva de Mandetta O presidente lembra de Itamar Franco, que montou seu ministério com
Fernando Henrique na Pasta de Relações Exteriores. Como Itamar
já havia nomeado três ministros da Fazenda em um curto espaço
de tempo convocou FHC para suprir o ministério, exigindo dele
um plano econômico para acabar com a inflação. No entanto, Fernando Henrique tomou conta do Governo e não houve alternativa
senão indicá-lo como seu sucessor. O resto todo mundo já sabe.

Kalil x Zema - Depois que o prefeito de BH, Alexandra Kalil (PSD)
e governador do estado, Romeu Zema (Novo) trocaram farpas pela
imprensa no inicio da crise do coronavírus, agora eles voltam a se
confrontar por causa do Mineirão. A prefeitura queria montar na
esplanada do estádio um hospital de campanha. Uma sugestão do
secretário de Zema colocou tudo a perder, Kalil ficou furioso agradeceu a oferta e saiu falando que o governador é mal assessorado.
ATAZANAVIR - Esse medicamento fabricado no Brasil está
sob estudos por um grupo cientistas da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) que está sendo testados em pessoas infectados com
a COVID-19. Esse medicamento é usado em portadores de HIV
e tem efeitos positivos diante do coronavírus. Os resultados em
laboratório demonstraram que essa substancia reage melhor
que a cloroquina. Ele se tornou eficiente para quebrar a enzima
que multiplica o vírus. O cientista Tiago Moreno de Souza disse
que uma das vantagens do atazanavir é ser um antirretroviral já
conhecido e fabricado no Brasil.

Coronel Jose Luiz Costa
Junior Moreira - Radio Itatiaia

Quarta feira 15
Fernando Viana
Juliano de Campos Piló Diniz
Antonio Carlos Ribeiro Bahia

Quinta feira, dia 16
Afonso Ligório de Paula
Delegado Edson Moreira
Jornalista Otaviano Lage

Sexta-feira, dia 17
Edna Franco Gomes
Eustaquio Ramos - Radio Itatiaia
Priscila Mendes - Radio Itatiaia

Sábado, dia 18
Dr. Edmar Teixeira
Edmundo Rodrigues

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc em Minas também está
atuando no combate à COVID-19
Instituição tem firmado parcerias com Governo e Prefeituras para apoiar ações de combate à doença

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

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

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
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

O mundo vem atravessando
um momento crítico. A pandemia da COVID-19 (coronavírus)
se espalha pelo planeta trazendo medo e insegurança.
Em tempos como este, a união
e a solidariedade são fundamentais. Por isso, o Sesc em
Minas vem trabalhando junto
ao poder público, por meio de
parcerias firmadas com o Governo e algumas prefeituras, para
atuar diretamente no combate
à doença.
Uma dessas parcerias foi firmada no dia 8 de abril, quarta-feira, junto à Prefeitura de
Paracatu, na qual o Sesc em
Minas cede a estrutura de hospedagem para acolhimento de
pessoas em situação de rua
que necessitam do isolamento
social, independentemente de
apresentarem, ou não, sintomas da COVID-19. As unidades
habitacionais (chalés) disponibilizadas possuem banheiro
individual, TV, ar condicionado
ou ventilador e frigobar. A prefeitura vai disponibilizar os itens de
higiene pessoal, como sabonete, shampoo, condicionador, escova de dentes e creme dental.
A capacidade de atendimento
é de até 60 pessoas por dia. O
acolhimento e o encaminhamento para a unidade ficarão a
cargo da Prefeitura de Paracatu,
assim como a operação do serviço. A parceria tem um prazo
determinado de duração, mas
poderá ser renovada caso haja
necessidade.
O modelo aplicado em Paracatu foi inspirado no acordo
entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Sesc em Minas, que
também cedeu a estrutura de
hospedagem da unidade Venda
Nova, na capital, para o acolhimento a pessoas em situação de
rua com sintomas da COVID-19.
Em Venda Nova são 260 chalés, que também contam com
banheiro individual e são equi-

padas com TV, ar condicionado
ou ventilador, frigobar, itens
de higiene pessoal e roupa de
cama. Em Belo Horizonte, o
acolhimento e encaminhamento das pessoas, além de toda a
operação, também ficará por
conta da prefeitura, por meio da
Secretaria de Assistência Social.
A capacidade de acolhimento é
de 300 pessoas por dia. A unidade recebeu as primeiras pessoas
em situação de rua e vulnerabilidade social na segunda-feira
(06/04). O acordo tem validade
de 60 dias, podendo ser renovado caso necessário.
Também em Belo Horizonte,
o Sesc Centro de Excelência em
Saúde está apoiando o poder
público na Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe.
Desde 26 de março, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde, a unidade oferece a
vacina gratuita contra a gripe
às pessoas com 60 anos ou mais
e aos profissionais da saúde,
atendendo ao calendário do Ministério da Saúde. A vacinação
é realizada pelos profissionais
de saúde do Sesc. Esta primeira
fase da campanha segue até o
dia 15 de abril.
Na região metropolitana
de BH, o Sesc Contagem também colocou sua estrutura de
hospedagem à disposição da
prefeitura da cidade. A unidade
receberia os profissionais de saúde que estão na linha de frente
de combate neste momento
delicado. Seria uma maneira de
oferecer conforto e descanso a
médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem, entre outros,
sem que eles precisem voltar
para suas casas, evitando assim
que coloquem em risco a saúde
de seus familiares. A proposta
está sendo avaliada pela Prefeitura de Contagem.
Em Teófilo Otoni, no Vale
do Mucuri, a estrutura que pertence ao Sesc, cuja cessão para

uso do espaço já vinha sendo
negociada com a Secretaria
de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag), também foi
cedida à prefeitura da cidade,
para medidas de apoio no
combate à COVID-19. Sesc e
Seplag concordaram que, neste
momento, o espaço será fundamental às ações de contenção
da doença.

Mesa Brasil
Uma das iniciativas de maior
destaque do Sesc, o Mesa Brasil
Sesc continua com forte atuação
para levar alimento aos que
mais necessitam neste momento de incerteza. Com unidades
em Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Montes Claros e Uberlândia, o
Mesa busca diariamente o excedente, como frutas, verduras,
legumes, carnes, pães, biscoitos,
não perecíveis, produtos lácteos
e de higiene e limpeza, em
empresas parceiras e depois
entrega para instituições sociais
cadastradas no programa. E
muitos são os que apoiam a
iniciativa: em 2019, em Minas
Gerais, foram 345 parceiros. De
um lado, o Sesc contribui para a
diminuição do desperdício e, de
outro, reduz a condição de insegurança alimentar de centenas
de pessoas em situação de risco
e vulnerabilidade social.
Em Montes Claros, no Norte
de Minas, o Mesa Brasil Sesc,
em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG),
a prefeitura, sociedade civil e
empresários, formaram a Rede
Solidária COVID-19. A iniciativa tem apoiado pessoas em
situação de rua, catadores de
material reciclável e famílias em
vulnerabilidade social. O Mesa
atua como referência na coleta
e distribuição dos alimentos
arrecadados pela Rede, direcionando os itens arrecadados aos
mais necessitados.
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Uso da telemedicina aumenta
devido ao novo coronavírus
Loraynne Araujo

Divulgação

A pandemia do novo coronavírus tem mudado
vários hábitos das pessoas, inclusive a maneira como
elas consultam com médicos. Para evitar aglomerações
em hospitais e centros de saúde durante a pandemia, o
Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o uso da
telemedicina no Brasil em quaisquer atividades da área
de saúde. Em ofício enviado ao Ministério da Saúde, o
Conselho Federal de Medicina (CFM) já havia autorizado
o uso dessa modalidade de atendimento no país.
A presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais (CRM-MG), Cláudia Navarro,
explica que a telemedicina é regulamentada desde 2002
pela Resolução 1.643 do CFM, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. “Agora, frente à
pandemia da COVID-19, que é efetivamente combatida

pelo isolamento social, e dada à necessidade de proteger
a saúde dos médicos e pacientes; o CFM decidiu acolher
a portaria 467/2020, do Ministério da Saúde, que prevê
o uso da telemedicina em situação de excepcionalidade
e enquanto durar o surto dessa doença”.
A médica diz que as consultas on-line, assim como as
presenciais, devem obedecer aos preceitos éticos da medicina. “Esse atendimento devem ser, obrigatoriamente,
registrado em prontuário clínico e os médicos também
estão autorizados a emitir atestados ou receitas desde
que assinem os documentos eletronicamente”.
Apesar de ainda estar sendo testada, não haverá
fiscalização ativa do CRM nesta modalidade. Entretanto,
o conselho garante que irá investigar qualquer denúncia
formal de possíveis ilícitos éticos durante a prática de
telemedicina. “Neste momento queremos atingir o
objetivo primário, que é manter o isolamento social,
imprescindível para a contenção da pandemia”.

Dr. Clay Brites

N

A reumatologista Flávia Nascimento é uma das
profissionais que está usando a telemedicina para
atender os seus pacientes. Ela conta que começou às
consultas no último dia 30. “Acredito que a maior vantagem dessa modalidade é poder levar acolhimento e
acompanhamento para meu paciente neste momento
de incertezas. Isso traz conforto e tranquilidade para o
perfil dos pacientes que atendo, pois a maioria é de
portadores de doenças crônicas e do grupo de risco para
a COVID-19. Já a desvantagem que percebi foi a pouca
familiaridade de algumas pessoas com a tecnologia.
Inicialmente, elas se sentem um pouco desconfortáveis e
inseguras, mas logo conseguimos contornar e a consulta
flui. Para mim, que gosto do contato do paciente, o que
senti falta foi realmente o abraço ao fim da consulta”.
A médica diz que, até o momento, considera praticamente igual para os pacientes que já acompanha há
um tempo, porém, nas especialidades que necessitam
de um exame físico minucioso, ela não aconselharia
atendimento de primeiros pacientes somente por telemonitoramento. “Espero que a telemedicina continue,
afinal isso foi um grande salto para nós médicos e para
os pacientes que têm dificuldade de ir ao consultório,
como aqueles que moram em outras cidades ou têm
dificuldade de locomoção, por exemplo”.

Números
A telemedicina já é realidade em vários países. Segundo dados da Babylon Health, uma das
empresas mais avançadas da Europa nessa modalidade, na Inglaterra, mais de 40 mil pessoas já
fazem atendimento médico on-line e a demanda
por esses serviços é tão grande que a companhia
já expandiu suas operações para o Canadá, China
e Ruanda. Só no país africano foram realizadas
mais de 1 milhão de consultas digitais. Outras
plataformas, como Baidu Inc., atendem, apenas no
país asiático, cerca de 850 mil consultas gratuitas
diariamente.
No Brasil, a Doctoralia, na primeira semana,
após a liberação do atendimento on-line, agendou
5.170 consultas e, na semana seguinte, o número
passou para 8.855, alta de 71%. Na GSC Integradora
de Saúde, mais de 3 mil médicos se cadastraram
em apenas 48 horas e a rede de clínicas populares
Dr.Consulta agendou mais de 2 mil consultas. Já a
iClinic, startup especializada em desenvolvimento
de tecnologia para clínicas médicas e que acaba de
lançar uma plataforma de telemedicina, conta com
mais de 8.700 usuários em apenas uma semana.

Horizonte Belo

Autismo requer respeito
e compreensão

Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:

e não funcionais, preocupação
com partes de objetos, etc.
No entanto, esses fatores
variam de caso a caso, ou seja,
nenhum autista é igual ao outro.
O autismo é muito variado, podendo apresentar intensidades
severas em alguns pontos e
leves em outros. Por isso, o TEA
deve ser muito bem avaliado,
por meio de escalas diagnósticas
específicas e uma bateria de avaliações cuidadosas. Isso é necessário, pois somente dessa forma
é possível saber a intensidade e
as áreas que devem ser melhor
trabalhadas.
Por todos esses motivos, é
essencial que profissionais das
áreas da saúde e da educação
possam buscar mais conhecimento e compreender melhor
tudo o que envolve o transtorno
para tentar, de alguma forma,
amenizar as dificuldades provocadas pelo TEA. Assim, conseguiremos tratar essa condição
de maneira mais adequada e
responsável.

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

mental de nível complexo, além
disso, o autismo combina fatores
genéticos e ambientais.
Geralmente, os autistas apresentam problemas na interação,
na comunicação e no comportamento. Por exemplo, na
interação social comprometida,
o relacionamento com pessoas
do mesmo contexto familiar ou
etário é aquém do esperado.
Pode haver falta de reciprocidade
emocional, pouco uso de meios
não verbais para comunicação.
Podem apresentar também
comunicação deficitária, com
ausência de linguagem verbal
(falada), fala extremamente
rebuscada para idade, ecolalias,
pronúncia sem a cadência que
as pessoas geralmente utilizam
(sem alteração de tom) entre
outros.
Além disso, há comportamentos marcados por estereotipias, como interesses não
usuais em intensidade ou foco,
movimentos motores repetitivos,
rotinas invariavelmente rígidas

Telemedicina na prática

A personal organizer Denise Pezzini também
tem boas experiências com o atendimento on-line. Ela relata que procurou por esse serviço no
dia 1º de abril após sentir alguns sintomas semelhantes aos de uma gripe. “Como estamos sendo
informados diariamente para não procurarmos o
pronto-atendimento por qualquer coisa, resolvi
ligar para o meu plano de saúde e fui orientada
a procurar esse auxílio remoto. O médico que me
atendeu foi extremamente cuidadoso e não senti
falta de estar com ele presencialmente. Além disso,
durante 3 dias, ele me ligou para saber como eu
estava e se aquela gripe já havia passado. O lado
negativo disso é que, no meu desespero, esqueci
de perguntar o nome do profissional que me
atendeu”, finaliza.

Hotel Fazenda

Pediatra e neurologista infantil

o dia 02 de abril é
comemorado o Dia
Mundial da Conscientização do Autismo.
Durante todo o abril azul, é dado
destaque para que o preconceito
e discriminação pela falta de
conhecimento diminuam.
Criada pela Organização das
Nações Unidas (ONU), a data
também nos faz refletir sobre o
que os autistas e seus familiares
mais precisam: compreensão
e respeito. É fundamental que
mais pessoas entendam que
há uma grande complexidade
envolvendo o Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e que
nenhum indivíduo é afetado da
mesma forma.
O TEA é o transtorno do neurodesenvolvimento cujas características podem ser observadas
ainda na primeira infância por
meio da consulta a um especialista e de diagnóstico precoce.
O autismo é uma condição que
atualmente é entendida também
como uma síndrome comporta-

Sobre o valor das consultas, Cláudia diz que essa é uma
decisão dos profissionais. “Pacientes particulares negociarão o preço do atendimento diretamente com o médico
e pacientes do sistema público receberão de maneira
gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não houve
ainda uma definição de preços para a saúde suplementar”.
Para o futuro, a presidente acredita que é possível que
a telemedicina seja mantida, porém, provavelmente, sob
uma nova regulamentação do CFM. “O principal ponto é
a distância imposta à relação médico-paciente. A proximidade fortalece o vínculo entre os dois, repercutindo na
qualidade e aderência ao tratamento. Outro ponto é a impossibilidade da realização de exame físico do paciente, que
pode ser fundamental para o diagnóstico das patologias”.

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Em tempos de coronavírus, brasileiro tem
compartilhado mais memes do que notícias
A psicóloga organizacional
e clínica com foco em Terapia
Cognitiva Comportamental, Lívia
Marques, explica que os memes
combinam com o brasileiro, pois,
por aqui, somos brincalhões e
bem humorados. “Contudo, é
muito importante frisar que há
seriedade também, principalmente, em um momento como o que
vivemos”.
Ela adiciona que os memes
podem ganhar evidência em momentos que nos traz tristeza, raiva
e medo, como o da pandemia.
“Nossa tendência é compreender
essas emoções como algo ruim
e querer mandá-las para longe.
Divulgação

“Na alegria ou na tristeza, na
saúde e na doença, todos os dias
de nossas vidas”. A frase clássica do
matrimônio pode ser utilizada para
descrever a relação dos brasileiros
com os memes, expressão criada
para um conceito de imagem,
vídeos e/ou GIFs relacionados ao
humor e que viraliza na internet.
É que essas brincadeiras estão
presentes no cotidiano do brasileiro e são usadas, inclusive, em
momentos assustadores, como o
que vivemos atualmente com a
pandemia da COVID-19.

É o que mostra uma pesquisa
feita pela Diretoria de Análise de
Políticas Públicas da Fundação
Getulio Vargas, tendo como
base o Twitter. De acordo com
o estudo, em todo o mundo,
3,3 milhões de menções ao
coronavírus foram feitas nessa
rede social. No Brasil, houve um
aumento de citações a partir do
dia 26 de fevereiro, quando o
primeiro caso foi confirmado no
país, porém, 34% das menções
eram imagens consideradas
engraçadas pelos internautas,
ou seja, memes. O número ultrapassou os tuites de notícias,
que somavam 17%.

Para que isso aconteça, muitas
vezes, fazemos algum tipo de brincadeira. Contudo, o ideal é a gente
encontrar maneiras assertivas de
lidar com essas sensações”.
Os memes podem ser usados
hoje como forma de passar pela
crise. “Porem, a psicologia se movimenta para que entendamos,
socialmente e coletivamente, que
as emoções que estamos sentindo
agora precisam ser acolhidas e
que não é errado sentir tristeza,
medo, raiva, etc. O que acontece é
a gente entender esse sentimento
e ressignificar nossa resposta a
eles”.
A profissional acrescenta ainda que o humor é importante
desde que não seja desrespeitoso. “Além disso, é preciso tomar
cuidado com as notícias falsas e
para que a gente não torne a dor,
tristeza e medo do outro uma brincadeira. O objetivo dos memes é
trazer leveza e essa descontração
deve acontecer em forma de acolhimento, carinho, cuidado e não
de agressividade”.
A estudante de ciências contábeis Iasmin Teixeira está sozinha
em BH e conta que ver memes na
web a ajuda a afastar a solidão e
o medo. “Vim para estudar há 2
anos, moro com mais duas colegas, mas elas voltaram para suas
cidades por causa da paralisação
das aulas. Não pude voltar e fiquei
sozinha. As vezes, acesso às redes
sociais, fico vendo perfis divertidos
e isso dá um gás pra seguir o dia”.

Um jeito de passar uma mensagem?
Segundo o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, os
memes podem ser educativos. “A partir do momento que um presidente
toma medidas controvérsias, por exemplo, e as pessoas tiram sarro dele
por meio de um meme, eles cumprem essa função”.
Ele adiciona que uma mensagem passada por meio de um meme pode
fixar melhor do que a de um portal de notícias, por exemplo. “A mensagem é
mais facilmente entendida, viraliza rápido e é mais lembrada”.
Igreja elucida que, apesar de tudo, é preciso cautela. “Especificamente
no caso do coronavírus tem que tomar cuidado, pois é um assunto delicado.
Então, a linha entre o humor, a informação e fazer algo de extremo mau
gosto está bem próxima e precisa ser analisada com atenção”, conclui.
Divulgação

Nat Macedo

Vamos rir juntos? Dicas da redação
de perfis que farão você dar boas risadas
@migasualouca

@jhowsiel

@soueunavida

@sincerooficial

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial 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.
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Acordo que prevê suspensão ou redução de trabalho
durante crise só pode ser assinado com consenso
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pós pressão e rechaço da
sociedade à Medida Provisória (MP) 927 que, entre
seus dispositivos, autorizava
a suspensão do contrato de
trabalho por até 4 meses, sem garantia
de renda e de emprego, o governo federal
recuou ao apresentar a MP 936. A nova
medida permite a redução de salário e
jornada ou até a suspensão do contrato
de trabalho e prevê a complementação
da remuneração do trabalhador pelo
governo, tendo como base os valores da
tabela de seguro-desemprego.
Júlio Baía, coordenador da Pós-Graduação em Direito do Trabalho da Faculdade
Arnaldo e advogado com atuação em
Direito do Trabalho, esclarece que redução de jornada e salário pode ser em três
patamares: 25%, 50% e 70%. “A principal
diferença entre as duas opções é que, na
redução, a pessoa continua prestando
serviço, ela tem uma redução na atividade laborativa. Já na suspensão, ela para
completamente de trabalhar e não pode
exercer nenhuma atividade”, diz.
Inicialmente, em alguns dos casos, a
MP permitia que a negociação fosse feita
individualmente, sem a participação do
sindicato ao qual o empregado está vinculado. Entretanto, o ministro Lewandowski
do Supremo Tribunal Federal (STF) alterou
essa possibilidade. “Com a decisão do ministro, nenhuma das opções atualmente
podem ser aderidas sem comunicação ao
sindicato. É preciso do aval do sindicato,
mesmo que seja o silêncio tacitamente”,
afirma o advogado.
O especialista explica que é necessário
que ambas as partes, patrão e empregado, cheguem a um acordo. “Na verdade,
não é a empresa que opta, precisa ser
um acordo com o funcionário e ela pode

Getty

utilizar as duas medidas. A suspensão
tem prazo máximo de 60 dias e pode
ser dividida em dois períodos de 30. Já a
redução pode durar até 90 dias e pode ser
em vários períodos, a MP não delimita. É
possível, inclusive, usar primeiro uma suspensão de 30 dias de atividade e retornar
trabalhando com redução de 50%, desde
que a soma dos períodos de suspensão
e redução não seja superior a 90 dias”.

Como fica o salário?
No caso da redução salarial é obrigatório que a carga horária diminua na
mesma proporção. Em compensação ao
corte, o trabalhador receberá, de forma
complementar, o Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda,
que será pago pelo governo. O valor será
calculado aplicando-se o percentual de
redução do salário (de 25%, 50% ou
70%) ao que o trabalhador teria direito
se requeresse o seguro desemprego. Ou
seja, se o trabalhador tiver a jornada e
salário reduzidos em 50%, seu benefício
será de 50% do valor do seguro desemprego ao qual teria direito, se tivesse sido
dispensado.
“O seguro desemprego é só uma base
de cálculo para saber qual valor a pessoa
tem direito. Por exemplo, se o trabalhador
ganha R$ 3 mil e tem uma redução de
50%, o empregador paga R$ 1.500. Ele
não recebe a outra metade integral. É
preciso pegar a tabela de seguro desemprego e verificar em qual faixa salarial
ele se encaixa. No caso do exemplo, se
encaixa na última faixa cuja parcela seria
de R$ 1.813. No caso, o percentual que
falta vai ser aplicado sobre a parcela: 50%
de R$ 1.813, que é R$ 906,50. No final, o
trabalhador que recebia R$ 3mil vai receber R$ 2.406,50. Ou seja, ele vai ter uma
redução no salário no fim do mês, mas ele
vai trabalhar menos”, explica Baía.

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Siga o

Como requerer?

Compare
Para calcular como fica o salário na prática com a redução de jornada, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) elaborou
uma tabela para comparação:

Segundo o especialista em
direito do trabalho, todos os trâmites para requerer a MP são
formalizadas pela empresa. “Para
formalizar essa suspensão ou redução, o trabalhador precisa assinar
um documento. Ele só deve assinar
se estiver de acordo. Até porque se
o empregador coagir e ameaçar
dispensar, lá na frente ele pode ser
questionado sobre a validade dessa
redução ou suspensão, é o que chamamos de vício na manifestação da
vontade, já que o trabalhador não
aderiu ao acordo espontaneamente, mas assinou porque entendia
que aquilo precisava ser feito para
manter o emprego” diz.

Mauro Bomfim
Advogado especialista em direito
eleitoral e constitucional

Eleição 2020: adiar ou não?
Adiar ou não as eleições municipais de 2020 ? O calendário
eleitoral marca a data de 07 de
outubro próximo para realização
do pleito municipal em que serão
eleitos em mais de cinco mil municípios brasileiros prefeitos, viceprefeitos e vereadores. Há choro
e ranger de dentes. Mais do que
isso há uma dúvida hamletiana.
Na verdade, um impasse jurídico,
o verdadeiro nó górdio. Aliás, o
nome desse nó lembra o camponês Górdio, da lenda da mitologia
grega, escolhido pelo Oráculo para
ser o herdeiro do rei da Frígia que
morrera sem deixar sucessores.
O humilde camponês tentou
mostrar sua gratidão a Zeus,
amarrando sua carroça a uma
das colunas do templo no Olimpo, em famoso nó impossível de
desatar, até que Alexandre, o
Grande conseguiu cortá-lo com
sua espada. Esse o nó górdio.
Aqui na terra de Vera Cruz o
Tribunal Superior Eleitoral não
quer nem saber desse nó. Está
mantendo, impassível, o calendário eleitoral: 04 de abril para
filiação, 20 de julho para realizar
convenções, 06 de agosto para
registrar candidaturas e 16 de
agosto para o início da propaganda eleitoral. Quando muito,
esse tabu eleitoral em tempos de

pandemia de corona vírus conduz
a uma inarredável tendência de
adiar a data por 60 dias, ou seja,
realizar eleição no primeiro domingo de dezembro ou mesmo
em janeiro.
Prorrogar mandato a essas
alturas, fixando-se em fórmula
adrede colocada no Congresso
para coincidir as eleições em
2022, dando mais dois anos de
mandato para os atuais prefeitos, mais do que um casuísmo,
encerra uma absurda inconstitucionalidade. Explico: o artigo
16 da Constituinte Originária
diz que toda regra que alterar o
processo eleitoral deve vigorar
um ano antes do pleito. O atual
Congresso pode mesmo assim votar uma PEC às pressas, prorrogar
os atuais mandatos dos prefeitos
e propor eleições gerais para
2020? A tese é sedutora para
os legisladores de compota, que
fazem da Constituição um terreno
baldio onde todo o lixo é depositado. Me comprometeria sim
com essa tese, em gênero, número e grau se o Congresso Nacional
tivesse votado e aprovado essa
PEC até setembro de 2019, um
ano antes como reza o artigo 16
da Constituinte Originária.
O legislador constitucional
derivado, penso eu, não pode

derrogar esse princípio da anualidade. O Supremo pode ser
mais uma vez chamado a se
pronunciar. Lembre-se que pelo
princípio da segurança jurídica,
em outras vezes o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
que PEC aprovada sem observar
o princípio da anualidade não
vale já para essa eleição, e sim
para eleições futuras. Foi assim
com a PEC 52/2006, que estabelece nova regra de coligação
majoritária e que foi suspensa no
Plenário do Supremo por violar
garantia fundamental de norma
de Constituição originária e o
princípio da segurança jurídica.
Em primeiro lugar, está a
vida. O combate ao corona vírus tem absoluta prioridade.
Entretanto, também está em
jogo direito fundamento do ordenamento constitucional e do
estado democrático de direito. O
Supremo deverá ser chamado se
o Congresso cair nessa tentação
perigosa. E espero que tenha em
mãos a balança de Ihering e a espada de Alexandre. A justiça tem
numa das mãos a balança em
que pesa o direito, e na outra a
espada de que se serve para o defender. A espada sem a balança
é a força brutal, a balança sem a
espada é a impotência do direito.

Edição do Brasil

Divulgação

A

Leíse Costa

no Instagram
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Em meio à COVID-19, pessoas
buscam formas de ser solidárias
O educador reforça a importância do projeto. “É preciso falar
a linguagem da favela, uma vez
que, quando começamos, as recomendações de saúde eram apenas
para a classe média. É muito difícil
fazer isolamento social nas favelas.
O provedor, ou provedora - grande
maioria -, não vai poder evitar aglomerações, porque precisa pegar o
ônibus lotado para trabalhar. As
crianças ficam soltas na rua. As
estratégias precisam ser outras
porque a galera do morro não
dispõe dos mesmos recursos que
a do asfalto”.

Presente inesperado

Nat Macedo

A

pandemia da COVID-19
trouxe inúmeras incertezas
para a população mundial. O medo gira em torno da
própria doença, mas também há
quem esteja temendo o futuro por
questões financeiras. Dados do
Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre)
apontam que a taxa de desemprego no Brasil, por exemplo, pode
pular dos atuais 11,6% para 16,1%
já nesse semestre. O que significa
5 milhões de pessoas perdendo
seus postos de trabalho no país.

Mas, enquanto, a maioria das
pessoas está impossibilitada de
trabalhar e sem muita esperança,
outras têm buscado maneiras de
minimizar os impactos da pandemia no lugar onde vive.
Em Belo Horizonte, temos o
exemplo do educador financeiro
Júlio Fessô. Ele tem movimentado
o Morro do Papagaio, comunidade
onde vive, com ações solidárias que
visam, além de ajudar o próximo,
conscientizar a população sobre os
cuidados necessários para se proteger do coronavírus. “São diversas
iniciativas. Desde colar cartazes
informativos, fazer panfletagem e
passar com carro de som tocando

músicas feitas na favela sobre o
tema, até a arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de
higiene pessoal e de limpeza bem
como matéria-prima para confeccionar as máscaras de pano”.
As iniciativas também envolvem
grupos específicos da comunidade.
“Para as crianças, estamos distribuindo kits para colorir e sabonetes
para que elas incentivem os adultos
a lavarem as mãos como aprendem
na escola. Já para os idosos, que
fazem parte do grupo de risco,
estamos entregando máscaras e
fazendo avaliação da saúde. Para
os trabalhadores, também entregamos máscaras e álcool em gel”.

Prefeitura de Uberlândia lança programa
“Escola em Casa” para apoiar estudantes

A

Divulgaçã0

A novidade, que conta com
lunos da Rede Municipal de Ensino agora conteúdo didático e atividades
contam com uma fer- on-line desenvolvidos pela Seramenta de apoio para cretaria Municipal de Educação,
estudos fora do ambiente escolar: foi apresentada no dia 6, pelo
prefeito Odelmo Leão
é a plataforma digital “Escola em Casa”.
Não se trata (PP) durante coletiva
de imprensa no CenDisponível no Portal
de reposição tro Administrativo.
da Prefeitura de Uberlândia, o recurso foi de aulas. Nesse Ao lado da secretária
de Educadesenvolvido com o obmomento, nossa municipal
ção, Tânia Toledo, e
jetivo de garantir que
prioridade é do diretor presidente
os estudantes mantenham uma rotina
com a saúde da empresa pública
Processamento de Daeducacional durante o
período de suspensão temporá- dos de Uberlândia (Prodaub),
ria das aulas- uma das medidas Reginaldo Mendes, Odelmo Leão
adotadas pela administração explicou que a iniciativa, nesse
municipal dentro da política de primeiro momento, atende estuenfrentamento ao novo coronaví- dantes do 1º ao 9º ano do ensino
rus (COVID-19).
fundamental.

“A partir da semana que vem,
vamos liberar o material para a
educação infantil, alcançando
as crianças de 0 a 5 anos. Esse
programa vai permitir que os
alunos possam exercitar o conhecimento em casa. É uma forma
de protegermos nossas crianças,
nossos profissionais da educação
e darmos oportunidade de que a
formação educacional continue
sendo oferecida”, disse o prefeito.
A secretária à frente da pasta
destacou que o conteúdo da plataforma é um complemento ao ensino
formal. “Não se trata de reposição
de aulas. Nesse momento, a nossa
prioridade é com a saúde e a segurança de todos. A reposição das aulas
será tratada em outro momento. Por
agora, o nosso foco está em oferecer
o reforço de aprendizagem para que
as crianças e os adolescentes não
fiquem tão afastados da escola. Para
isso contamos com o apoio dos nossos professores, que se voluntariaram
para preparar conteúdo e, em alguns
casos, fizeram até vídeos”, declarou
Tânia Toledo.

Como funciona

Odelmo Leão: “Esse programa vai permitir que os
alunos possam exercitar o conhecimento em casa”

A plataforma “Escola em Casa”
pode ser acessada na página principal da Prefeitura e por meio das
guias “Educação” e “Serviços”. No
menu da plataforma, o usuário
tem acesso a itens que destacam
informações sobre o recurso, material didático disponibilizado, sala
de leitura e jogos interativos. Os
materiais podem ser impressos e
estão divididos por ano escolar. “A
página é responsiva, adaptando-se
aos mais diversos tipos de telas,
incluindo smartphones e tablets”,
observou o diretor presidente da
Prodaub, Reginaldo Mendes.
Para quem não tem condições de imprimir o material ou
não possui acesso à internet, as
escolas vão fornecer as apostilas.
Para a retirada do conteúdo, as
escolas municipais estarão abertas
às terças-feiras, a partir do dia 14 de
abril, das 8h às 10h.

Cuidando de quem cuida
A terapeuta holística Olívia de
Castro se cadastrou em um projeto
de atendimento on-line e gratuito
voltado a profissionais da linha de
frente do Sistema Único de Saúde
(SUS) contra o coronavírus. “O projeto foi criado no Rio Grande do Sul.
Os profissionais fazem o cadastro
no site e passam a ter acesso à
lista de serviços disponíveis. A partir
daí, entram em contato conosco.
Por enquanto, a ideia está voltada
aos profissionais do RS, mas atendi
uma médica do Rio de Janeiro que
me procurou após ver a divulgação
no Instagram”.
Pela consulta, ela envia o
reiki, que trabalha o equilíbrio
da pessoa no físico, emocional
e mental, aumenta a imunidade
e dissipa tensões e preocupações. Ela também trabalha com
essência floral que atua contra
o medo e sobrecarga, além da
aromaterapia, que é possível usar
no consultório e beneficiar tanto
o profissional quanto o paciente,
visto que há óleos essenciais que
relaxam.

Ela adiciona que essa fonte de
apoio propicia bem-estar. “Muitos
dos profissionais da área de saúde
estão num nível extremo de ansiedade e angústia pelo coronavírus.
Nessas terapias, acolhemos seus
medos e eles podem extravasar.
É um cuidado com quem cuida da
gente. O trabalho deles é muito
pesado e eles estão com medo de
se contaminarem e passarem o
vírus para os familiares pela fata de
equipamento de proteção”.
A terapeuta está disponível para
trazer o projeto a Belo Horizonte,
atendendo os profissionais do SUS
daqui. Para ter acesso, as pessoas devem acessar o www.revirasaude.com,
clicar em “quero apoio”, selecioná-la
no mapa e realizar o contato.

Corrente mineira
Bastou um giro pelas redes
sociais para que nossa produção encontrasse inúmeras
ações significativas. Pessoas
que, por conta própria, estão
levando marmitex aos moradores de rua. Crianças que, em
sua inocência, estão confeccionando máscaras para seus vizinhos e até para os cachorros.
Pessoas recolhendo doações e
fazendo enxovais para gestantes em vulnerabilidade. Ações
que reforçam a ideia de que o
brasileiro é solidário.
*A pedido, o nome da
entrevistada foi alterado.

Decretação de estado de calamidade
pública é aprovada em Montes Claros

Fábio Marçal

Ações “abraçam” o outro em um momento que ninguém pode se tocar

A maquiadora Amanda Silva*
tinha direito a pegar a cesta básica
concedida pela Prefeitura de Belo
Horizonte por ter um filho estudando em escola municipal. No
entanto, ela não pegaria o auxílio,
a princípio, por estar com a dispensa cheia, mas mudou de ideia
e decidiu pegar e doar. “Graças a
Deus, não estou precisando, porém
pensei que outra família poderia
usufruir dela”.
Ela conta que quando doou a
cesta básica, publicou em alguns
grupos, sem dizer qual seria a
ajuda, e uma pessoa a procurou.
“Ela é autônoma e o filho tem
alergia a leite, por isso, precisa de
um especial e que é muito caro.
Ela tentou substituir, mas não
conseguiu. Fiquei pensando em
como ajudar. Financeiramente,

eu não poderia. Então, decidi
fazer uma rifa com uns desapegos
aqui em casa e perguntei se ela
se importaria de receber a ajuda
dessa forma. Ela disse que não e
ainda me contou que, no dia que
fiz contato, era aniversário dela e
que ela tinha pedido a Deus para
mandar alguma luz”, diz.

O

Decreto Municipal nº
4.016, datado de 1º
de abril de 2020 e de
autoria do Poder Executivo, que declara estado de
calamidade pública na cidade e
abre crédito adicional extraordinário no orçamento vigente, foi
aprovado por unanimidade no
dia 6, pela Câmara Municipal de
Montes Claros.
Em sessão extraordinária,
os vereadores promulgaram o
decreto alterando a situação de
Montes Claros, que passou de
Emergência em Saúde Pública,
conforme o Decreto nº 4.001,
de 13 de março para calamidade
pública, valendo até o dia 31 de
dezembro deste ano.
Consta ainda no novo Decreto a abertura no orçamento
deste ano de crédito adicional extraordinário no valor de
R$ 1.181.420,00 para dotação
orçamentária de enfrentamento

emergencial ao coronavírus. Os
recursos do crédito são necessários para o atendimento de
despesas imprevisíveis e urgentes
necessárias ao enfrentamento da
pandemia da COVID-19.

Pagamento de tributos
Em função dos impactos econômicos causados pela pandemia
do coronavírus (COVID-19), o Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) aprovou a Resolução CGSN
nº 154, de 03 de abril de 2020,
prorrogando o prazo para pagamento dos tributos no âmbito do
Simples Nacional.
Para os Microempreendedores
Individuais (MEI), todos os tributos
apurados no Programa Gerador
do DAS-MEI (PGMEI), ou seja, os
tributos federal (INSS), estadual
(ICMS) e municipal (ISS), ficam
prorrogados por 6 meses, da seguinte forma:

a) Período de Apuração Março
de 2020, com vencimento original
em 20 de abril de 2020, vencerá
em 20 de outubro de 2020;
b) Período de Apuração Abril
de 2020, com vencimento original
em 20 de maio de 2020, vencerá
em 20 de novembro de 2020;
c) Período de Apuração Maio
de 2020, com vencimento original
em 22 de junho de 2020, vencerá
em 21 de dezembro de 2020.
O PGMEI já está adaptado aos
novos vencimentos. O MEI deve
acessar o site do Portal do Empreendedor ou o aplicativo e gerar
novos DAS, caso já tenham sido
emitidos com os prazos antigos.
Em caso de dúvidas, os MEIs
de Montes Claros podem contar
com o auxílio da Sala Mineira do
Empreendedor que, por conta da
pandemia, está temporariamente
realizando apenas atendimentos
virtuais e telefônicos por meio do
número (38) 2211-3157.
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Alex de Freitas e Romeu Zema visitam
Hospital de Campanha em Contagem
Gil Leonard

O

prefeito Alex de Freitas
recebeu em Contagem
o governador Romeu
Zema (Novo), que conheceu a estrutura do Hospital
de Campanha montado pela
prefeitura no Hospital Santa
Helena para atendimento de
casos da COVID-19. A tradicional
instituição privada de saúde vai
servir de retaguarda no amparo
a pacientes no período de pandemia do coronavírus. Também
estavam presentes o presidente
da Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Granbel) e prefeito de
Nova Lima, Vitor Penido (DEM);
o secretário de Estado de Saúde,
Carlos Amaral; o secretário de
Saúde de Contagem, Cleber Faria;
e outras autoridades.
A comitiva percorreu os três
andares do hospital. O governador
elogiou o modelo implantado em
Contagem. O município usou toda
a estrutura do Hospital Santa Helena, que havia fechado as portas
recentemente por causa de uma
crise financeira, para montar um
Hospital de Campanha em tempo
recorde.
São 107 leitos. “Contagem vai
contar com 231 leitos exclusivos
para pacientes em tratamento do
coronavírus. Como planejamos
erguer um hospital no modelo que
foi feito pelo Estado no Expominas,
preferimos utilizar o espaço que
já é planejado para ganharmos
tempo”, destacou o secretário de
Saúde de Contagem.
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Os jornalistas
Sérgio Moreira
e Eduardo
D’ Ávila
A visita durou cerca de uma
hora. Além do amparo assistencial aos pacientes, as autoridades
conversaram sobre as medidas de
isolamento social. Para Zema, o
isolamento é fator preponderante
para que não haja tantas contaminações nas ruas. Na noite de terça-feira (7), Alex de Freitas apertou
ainda mais o cerco em relação às
formas de prevenção ao assinar
o Decreto 1.568, estabelecendo,
entre outras regras, que bancos
e casas lotéricas ofertem máscaras a todos os clientes e que um
funcionário esteja disponível para
organizar as filas, baseando nos
protocolos de distanciamento.
O prefeito assinou decreto endurecendo as regras para garantir o isolamento social. O decreto também
determina que a represa Várzea das
Flores fique fechada para atividades
esportivas e pescas e a proibição
de festas particulares com aglomerações de pessoas em residências.
Além disso, hipermercados, super-

mercados, mercados, açougues, peixarias e hortifrutigranjeiros deverão
disponibilizar um funcionário para
higienizar com álcool 70% as mãos
de todos os clientes que adentrarem
os estabelecimentos.
“Observando tudo que aconteceu nos últimos dias, houve a necessidade de alterarmos o decreto
para preservar o isolamento social.
A gente ainda precisa permanecer
firme nesse isolamento para sairmos desse quadro com segurança.
A gente tem recomendado aos
comerciantes com condições de
fazerem o serviço de drive thru,
que utilizem esse sistema. Salões
e barbearias, por exemplo, devem
utilizar protocolos de segurança,
sem aglomerações e por meio de
agendamento. Com essas medidas, a gente pretende manter a
atividade comercial movimentando a economia, mas que também
seja preservava nossa prioridade,
que são a segurança e as vidas”,
destacou o prefeito de Contagem.

PMJF

Antônio Almas declara estado de
calamidade pública em Juiz de Fora

CANAL ABERTO
Ex-presidente da CBF volta para o Brasil.
O ex-presidente da Confederação Brasileira
de futebol (CBF), José Maria Marin, 87 anos,
voltou para o Brasil depois de passar quase 5
anos detido na Suíça e nos Estados Unidos.
A pena que acabaria em 2021 foi reduzida
devido ao risco da COVID-19.
Fundo eleitoral será usado para combater coronavírus. Uma decisão do juiz federal
Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal
do Distrito Federal, determinou que os repasses da União para o fundo eleitoral e ao
fundo partidário sejam bloqueados e usados

para combater a pandemia de coronavírus.
Em sua decisão, o magistrado afirma que
manter os recursos à disposição de partidos
políticos, levando em consideração o atual
cenário, fere a moralidade pública. O fundo
eleitoral mantém em seu caixa o valor de
R$ 2 bilhões para serem usados nas eleições
municipais. Já o fundo partidário, verba
usada para custear partidos políticos, tem
uma reserva de R$ 1 bilhão. Esses fundos são
dinheiros públicos que deveriam estar sendo
aplicados nas áreas da saúde, educação,
moradia e segurança, serviços essenciais
para a população.

MINISTÉRIO DA SAÚDE ALERTA PARA EVITAR GOLPES
Diante dos relatos de golpes
que vêm sendo aplicados por
estelionatários por meio de chamadas telefônicas ou mensagens
de WhatsApp, o Ministério da
Saúde informa que não pede nem
recebe doações em dinheiro, assim

como não há fundo exclusivo para
receber recursos da população para
combate à pandemia da COVID-19.
O Ministério da Saúde admite receber doações apenas de insumos,
equipamentos e materiais médico-hospitalares relacionados ao com-

bate à pandemia. Os interessados
em fazer doações desse tipo devem
procurar o órgão. Alias, é um absurdo aproveitarem do sentimento de
fraqueza das pessoas em momentos como este que o país e o mundo
estão passando para aplicar golpes.

LIXO CAUSA PREOCUPAÇÃO
Diante dos graves problemas
existentes no Brasil, um merece
atenção das autoridades não é de
hoje: os inúmeros lixões. Considerado um dos maiores problemas
ambientais da nossa sociedade,
eles estão presentes em mais da
metade dos municípios brasileiros

e prejudica um grande número
de habitantes. Isso sobrecarrega,
ainda mais, o sistema de saúde pública. A estimativa é de que esses
locais recebam, por ano, cerca de
70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Calcula-se
que seriam necessários, pelo me-

nos, 500 aterros sanitários para
resolver o problema dos lixões no
país. Medidas efetivas precisam
ser tomadas com urgência, pelos
governantes, para reverter esse
quadro. Além disso, é necessário
educar a sociedade sobre o descarte correto do lixo.

POPULAÇÃO E O CORONAVÍRUS
Como se não bastasse às notícias diárias, o Ministério da Saúde
estima que nos próximos 3 meses
a maioria da população brasileira
será exposta ao novo coronavírus,
principalmente de grandes centros

urbanos. O pico da epidemia tende
a ocorrer em abril e maio, e no
inverno, entre junho e julho, porque as pessoas ficam mais juntas,
quando as temperaturas são mais
baixas. Alguns prefeitos de cidades

mineiras estão flexibilizando as
restrições e isso vai contra as orientações dos órgãos de saúde. No
Brasil, a doença já havia matado
mais de 841 pessoas até o último
balanço do dia 9 de abril.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

O

prefeito Antônio Almas
(PSDB) declarou estado
de calamidade pública
em Juiz de Fora em razão da pandemia decorrente do
coronavírus (COVID-19). O decreto
n.º 13.920 foi publicado no Diário
Oficial do Município no final da
tarde desta terça-feira, 7.
O decreto tem efeito até 31 de
dezembro de 2020. Ficam mantidas as disposições contidas na

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
declaração de situação de emergência de que trata o Decreto nº
13.894, de 18 de março de 2020,
bem como as medidas preventivas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
novo coronavírus (COVID-19).
Segundo o prefeito, o decreto
anterior, de situação de emergência (13.894), tem o viés mais
focado nas questões da saúde, na

importância do isolamento domiciliar para evitar a proliferação do
coronavírus em Juiz de Fora. Já
o decreto de calamidade pública
“nos permite avançar nas questões
fiscal, orçamentária e econômica,
garantindo, assim, que a Prefeitura
de Juiz de Fora (PJF) crie situações
favoráveis para o enfrentamento
desta pandemia, não só do ponto
de vista da saúde, mas também
econômico”.

E S P O R T E
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Academias fechadas: como fica o
direito do aluno em meio à pandemia?
Nat
Da redação
Macedo

om o decreto de estado
de calamidade pública e
a necessidade de isolamento social, inúmeras
serviços tiveram que pausar suas
atividades e fecharem suas portas,
um exemplo são as academias. A
impossibilidade de poder ir malhar acaba deixando os alunos na
dúvida, afinal, como fica o plano
contratado e as mensalidades
podem ser cobradas?
O advogado Guilherme de
Melo explica que, inicialmente,
ressalta-se o Código de Defesa
do Consumidor que permite o
cancelamento do contrato se o
contratante não puder usufruir dos
serviços. “Isso se dará sem ônus
como multas, mesmo em casos de
emergência como o atual”.
Ele adiciona que o artigo 6º do
Código prevê que é direito básico do
consumidor a proteção de sua vida,
saúde e segurança contra qualquer
tipo de risco provocado pela compra
de um produto ou prestação de serviços. “A situação atual de risco é a pandemia decretada pela Organização
Mundial da Saúde. Assim, há previsão
legal para que os consumidores cancelem os contratos com academias
por motivo de força maior”.
Esse mesmo artigo prevê, segundo o especialista, que é direito básico
do consumidor revisar cláusulas
contratuais em razão de fatos supervenientes. “Ou seja, a cláusula prevê
que a multa pode ser modificada em
meio a uma situação excepcional
como esta em que vivemos”.

Como na maioria dos casos
os alunos das academias fecham
pacotes semestrais e anuais de
mensalidade, o especialista esclarece que, legalmente, o código
não prevê, especificamente, que o
consumidor possa requerer parte
do dinheiro que foi pago pelo
semestre ou ano. “Mas é uma
tese possível para ajuizamento de
uma ação. É aconselhável que as
academias tomem a iniciativa de
entrar em contato com seus alunos
para cancelar o pagamento nesta
época de isolamento e, assim,
evitar demandas judiciais futuras

e reclamações no Procon, pois não
há obrigação de pagamento quando não há utilização dos serviços”.
Melo acrescenta que, em caso
de cancelamento, o consumidor
deve lembrar que, quando quiser
retornar à academia, poderá ter de
pagar uma nova taxa de matrícula.
“Não há norma que preveja obrigação de trancamento de matrícula
por parte da academia”.
O advogado explica que, para
formalizar a situação de cancelamento da matrícula, é aconselhável que o aluno demande por
escrito o prestador de serviço,

justificando o cancelamento pelo
receio de contaminação pelo coronavírus. “Isso pode ser feito por
e-mail ou WhatsApp, principalmente, porque, pode ocorrer que não
haja ninguém na academia para
atendimento”.
Contudo, o melhor a se fazer,
na opinião do especialista, é um
acordo entre academia e aluno.
“Pensando na boa-fé das relações
de consumo, como uma geração
de créditos para utilização futura,
por exemplo. Os créditos pagos
seriam prorrogados pelo tempo
que durar a pandemia”.

Cazares pode deixar o Atlético

gador perca o foco no Atlético no
segundo semestre.
De acordo com informações do
jornalista Jorge Nicola, o Atlético
chegou a propor ao Athletico-PR
a troca de Cazares pelo meia Léo
Cittadini. O contato teria sido feito
pelo diretor de futebol Alexandre
Mattos a pedido de Sampaoli, que
trabalhou com o jogador no Santos. Contudo, o Furacão recusou a
oferta. A intenção do clube paranaense é arrecadar dinheiro com o
armador, que tem multa rescisória
de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,2 milhões).
No início desta temporada, o
Atlético recebeu uma proposta de
3 milhões de dólares (cerca de R$
12,7 milhões na cotação da época)
do Al-Ain, da Arábia Saudita, por
Cazares. A oferta balançou o joga-

dor, que queria deixar a Cidade do
Galo. No período da negociação,
o camisa 10 foi preservado e não
entrou em campo.
Mas o Atlético fez ‘jogo duro’,
recusou a oferta e pediu mais.
Porém, os árabes não quiseram
dispender mais dinheiro na negociação e recuaram. No dia 3 de
fevereiro, Cazares foi reintegrado
ao elenco, mas cinco dias depois
sofreu uma ruptura do tendão do
músculo adutor da coxa esquerda e
só voltou no início de março.
Nesta temporada, Cazares
disputou apenas um jogo pelo Atlético. O meia entrou no decorrer do
segundo tempo no clássico contra
o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, que terminou com a vitória
do Galo por 2 a 1, no Mineirão, com
gol no fim de Otero.

Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Pausa para reflexão...
O futebol parou em Minas no
domingo 15 de março. Restam 2
rodadas para o final da primeira
fase, 2 datas de semifinais e 2
rodadas decisivas. Depois chega
o Campeonato Brasileiro. Para o
Cruzeiro, no meio do caminho,
tem o jogo de volta contra o CRB
em Maceió.
Entra então a pergunta: e
daí? Não há nenhuma informação conclusiva sobre a volta
dos jogos, com ou sem portões
fechados. Não há previsão para
o recomeço de Libertadores,
Sul-americana e Liga dos Campeões.
Os jogadores estão de férias
e, logo após, entra a obrigatória
pré-temporada. O isolamento

da bola mostra como ela é importante na vida dos brasileiros,
sustentando uma paixão sem
limites.
Enquanto aguardamos a
resposta para tantas questões
fica um desejo sincero que os
clubes brasileiros aproveitem o
recesso e repensem a maneira
como estamos fazendo o futebol
profissional na pátria amada.
A venda de jogadores e a
cota de TV bancam a ilusão de
que sabemos conviver com a
realidade. O passivo aumenta:
em algumas agremiações já
se aproxima de R$ 1 bilhão. O
custo da dívida é imenso e, como
credor não brinca em serviço,
vai embora nessa brincadeira

qualquer possibilidade de sair
do vermelho.
O futebol precisa criar parcerias, admitir sócios, profissionalizar gestão e aproveitar milhões
de fãs que os clubes entregam,
(fãs que podem ser chamados
com toda justiça de clientes).
Prestem atenção. Nos clubes
todo mundo fala. Presidente,
vice, diretor de futebol, técnico,
jogador, assessor de imprensa,
etc. Só não fala o diretor financeiro, talvez com receio de liberar
informações negativas. Ate quando? Todos prometem diminuir
despesas. Se elas existem por
que foram criadas?
Um dia a fatura ia chegar. E
chegou.
Divulgação

O Atlético ainda não sabe se
poderá contar com o meia Cazares
para o restante da temporada,
já que o equatoriano não tem se
mostrado muito animado para
renovar o contrato que termina em
dezembro. Com o futuro incerto do
jogador, o clube alvinegro está disposto a ‘colocá-lo contra a parede’:
ou o camisa 10 abre conversas para
estender o vínculo ou poderá sair.
As informações são do repórter
da Itatiaia, Cláudio Rezende.
A decisão de enquadrar Cazares passa pelo desejo do técnico
Jorge Sampaoli que já expressou
a sua vontade de trabalhar apenas com jogadores que estejam
focados no clube.
Como Cazares poderá assinar
contrato com outro clube a partir
de julho, a tendência é que o jo-

Alguns estabelecimentos estão
tentando ganhar espaço na web.
A educadora física Kelly de Luca
trabalha com consultoria on-line
há 4 anos. Neste momento de
pandemia, os alunos que ela
atendia pessoalmente estão se
adaptando às aulas pela internet.
“É importante porque, de alguma
forma, o aluno dá continuidade a
seu programa de exercícios”.
As aulas são feitas por meio de
aplicativos que podem ser individuais ou em grupos. “Além disso,
tenho oferecido treinos gratuitos
em minhas redes sociais para que
as pessoas tenham acesso e se
movimentem, mantendo o corpo
saudável”.
A contadora Viviane Guerra
tem acompanhado as lives nas
redes sociais da academia que
frequenta. “Em minha opinião,
não se compara com estar no
local, fazendo os exercícios, mas é
melhor que ficar parada”.
No que se refere a seus direitos como aluna, ela conta que
a própria gerente do estabelecimento entrou em contato. “Eles
perguntaram se eu queria trancar
e, após o fim do isolamento,
voltar pagando apenas uma
taxa de R$ 50 para reavaliação.
É um momento difícil para todo
mundo e achei bacana da parte
deles pensarem em uma maneira
de ninguém sair do prejuízo”.
Ela acrescenta que o estabelecimento ainda ofereceu alguns
equipamentos para que os alunos
possam malhar em casa.

Emanuel Carneiro

Pedro Vilela/Getty Images

Jogador é
duvida no
elenco
de Jorge
Sampaoli

Ele acrescenta que alguns estabelecimentos estão oferecendo
aplicativos com exercícios e videoaulas durante o período em que
estão proibidos de funcionar, além
de estenderem o contrato após o
período do isolamento.
O especialista afirma ainda que: “Em todo caso, se não
houver acordo e os pagamentos
não forem feitos, mesmo após
a comunicação do aluno, ainda
que o prestador de serviço insira o
nome do consumidor nos serviços
de proteção ao crédito, é cabível
discussão judicial”.
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