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QuedA do Poder de comPrA AFetA
QuAtro em cAdA 10 consumidores

onforme levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a perda total ou em parte dos ganhos mensais já atingiu 40% dos brasi-
leiros. Além disso, praticamente metade dos trabalhadores (48%) temem ser demitidos. Somado ao percentual daqueles que têm medo médio (19%) ou 
pequeno (10%), o índice chega a 77%. O estudo mostra ainda que o impacto na renda e o receio de perder o emprego fizeram com que muitas pessoas 
reduzissem o consumo de diversos produtos durante o período de isolamento social. Em contrapartida a esse cenário tão delicado, o presidente da CNI, 

Robson Braga de Andrade, otimista, informa que com persistência e atuação conjunta será possível vencer o coronavírus, superar a crise decorrente da pandemia 
e retomar a rota do desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Presidente da cni, robson Braga de Andrade
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Harmonia entre poderes em minas
é essencial no combate à covid-19

Diferente do cenário verificado em Brasília, desde que a 
crise sanitária de COVID-19 começou, em Minas Gerais os 
representantes dos três poderes: Executivo, Legislativo e 
Judiciário têm feito encontros e trocado opiniões relaciona-
das ao tema. O governador do estado Romeu Zema (Novo) 
tem sido pautado por duas preocupações: salvar vidas e 
retomar as atividades econômicas. “Vamos buscar as me-
lhores alternativas para atender a população”, comentou.

Com aumento de quase 4.000%, 
preço abusivo de EPI’s é alvo de 
denúncia do Conselho de Saúde

No final do ano passado, uma máscara cirúr-
gica, popularizada como forma de prevenção ao 
novo coronavírus, custava aos hospitais públicos 
R$ 0,10 por unidade. Hoje, o mesmo produto, 
sai por R$ 3,90. O aumento de 3.800% sem 
justificativa, praticados pelos fornecedores de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) na 
capital, foram denunciados pelo Conselho Muni-
cipal de Saúde de Belo Horizonte ao Ministério 
Público e ao Procon-MG.

em meio à crise do
coronavírus, golpes na
web aumentam 86,6%
WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 

e até a Organização Mundial da Saúde (OMS) são 
mecanismos usados por golpistas em meio à pan-
demia do novo coronavírus. A crise sanitária não 
freou essas ações que, inclusive, tiveram aumento 
de 86,6% durante a quarentena. Os golpes são 
feitos para roubar os dados das vítimas e têm sido 
usados até mesmo para fraudar o auxílio emergen-
cial liberado pelo governo.

Pela primeira vez, Comida
di Buteco terá delivery

Para matar a saudade dos petiscos durante o período 
de isolamento, o Comida di Buteco, em parceria com o 
99 Food, irá oferecer delivery. Desde o mês passado, ba-

res de Belo Horizonte estão 
oferecendo aos clientes, no 

mínimo, cinco opções de 
pratos ou petiscos 

dentro de um apli-
cativo de entregas 

de comida.

Já está em funcionamento, em Uber-
lândia, o sistema informatizado e digital 
de vigilância virtual, criado por meio do 
decreto assinado pelo prefeito Odelmo 
Leão (PP). Denominado de “Sistema 
Epidemiológico”, a finalidade é realizar 
a consolidação e atualização de ocorrên-
cias das doenças notificadas em todo o 
município e que podem afetar a comu-
nidade em geral.

PoliticA – PáginA 3
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em uberlândia, sistema virtual
vai fazer vigilância das doenças
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Apesar de pouco difundida, hipnose 
ajuda a reprogramar comportamentos

Não se sabe ao certo a 
origem da hipnose, mas 
existem alguns textos pro-

duzidos no Egito antigo, no século  

1550, antes de Cristo que apontam 
evidências de que os povos mais 
antigos já utilizavam essa técnica. 
Apesar de ser milenar, a hipnose 

voltou a ser assunto nas conversas 
dos brasileiros quando o ex-partici-
pante do Big Brother Brasil, Pyong 
Lee, fez uma sessão na casa. 

Para entender como essa prática 
funciona, o edição do Brasil conver-
sou com o hipnoterapeuta e profes-
sor de hipnose, Thiago Porto (foto).

o que é hipnose?
Tecnicamente é um estado de 

concentração mais interiorizado, 
com mais atenção a reações subcons-
cientes, como pensamentos e emo-
ções, e menos atenção a estímulos 
externos. A hipnose é ludicamente 
alcançada para acessar programa-
ções mentais que não temos como 
controlar fora desse estado, como 
programações de hábitos, persona-
lidade, crenças, etc.

Quais são os principais be-
nefícios dessa prática?

Depende da aplicação. O método 
terapêutico (hipnoterapia) é, certamen-
te, a modalidade que mais apresenta 
benefícios. É possível programar com-
portamentos mais saudáveis na mente, 
reprogramar transtornos emocionais e 
psicossomáticos por meio da dessensi-
bilização de traumas vividos.

Quais são os riscos?
Se o hipnotista ou hipnoterapeuta 

não for capacitado para conduzir o 
estado de transe com segurança, há o 

risco de ter acesso a memórias traumá-
ticas que estavam ocultas, o que gera 
reações emocionais e comportamentos 
negativos. Em alguns casos, isso pode 
até desencadear o início de vários trans-
tornos, como depressão, ansiedade, 
fobia e síndrome do pânico.

Quais profissionais podem 
fazer hipnose?

A hipnose é de prática livre no Bra-
sil, portanto, qualquer pessoa pode se 
capacitar para exercê-la. Mas é mais 
comum ver profissionais da área da saú-
de desenvolvendo essa técnica, como 
terapeutas, psicólogos, dentistas, fisio-
terapeutas, nutricionistas e médicos.

é possível fazer auto-hip-
nose?

Sim. É uma prática que lembra um 
pouco a meditação, mas se difere com-
pletamente no propósito. Uma pessoa 
em auto-hipnose consegue ter acesso a 
sua mente subconsciente e as progra-
mações que ficam lá. A hipnose é muito 
poderosa para reprogramar hábitos e 
comportamentos negativos, além de 

ser ótima para o desenvolvimento do 
controle emocional.

existem pessoas que são 
mais passíveis a serem 
hipnotizadas?

Para serem hipnotizadas não, mas 
para aceitarem sugestões hipnóticas (co-
mandos), sim. Porém, essa característica 
só é relevante para práticas de hipnose 
em shows, na qual o hipnotista precisa 
fazer com que as pessoas hipnotizadas 
tenham reações de alucinação ou delírio. 
É necessário ter um alto nível de sugestio-
nabilidade para passar por isso. 

Na prática da hipnoterapia, as su-
gestões hipnóticas não exigem reações 
de alucinação, portanto, dizemos que 
não há diferença entre quem tem mais 
ou menos facilidade para entrar em 
hipnose, todas as pessoas conseguem 
passar por esse processo.

é possível hipnotizar uma 
pessoa contra a sua von-
tade?

Sim, mas pouquíssimas pessoas 
tem esta “abertura”. São pessoas mais 

sensíveis a entrar em hipnose por mé-
todos súbitos (sustos, por exemplo), 
porém é muito raro.

Quais são os limites da 
hipnose? existe um órgão 
que regulamenta a prática?

A hipnoterapia não é regula-
mentada, sendo assim, qualquer 
pessoa pode praticar. Não existe um 
órgão, como um conselho federal ou 
regional, que normatize sua prática. 
A legislação do Brasil não restringe 

o uso da hipnose apenas a médicos, 
odontólogos e psicólogos e ela é re-
conhecida nos conselhos federais de 
medicina, odontologia, psicologia e 
fisioterapia.

Já a hipnose de palco ou para en-
tretenimento chegou a ser proibida no 
Brasil pelo Decreto nº 51.009, de 22 de 
Julho de 1961. Porém, ele foi revogado 
pelo Decreto 11 de 21/1/1991, sendo 
que este último foi, também, revogado. 
Entretanto, isso não restaurou a lei ori-
ginal. Ou seja, até mesmo a hipnose de 
palco é uma atividade de livre exercício 
no país.
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É possível programar comportamentos mais saudáveis na mente, reprogramar transtornos
emocionais e psicossomáticos por meio da dessensibilização de traumas vividos

Defensor intransigente da cloroquina, 
em contraponto ao que atestam 
estudos científicos de renomadas 
instituições médicas, Bolsonaro 

teima em desconhecer os efeitos colaterais de 
um remédio, cuja eficácia não é comprovada 
para tratamento da COVID-19. A morte é um 
desses efeitos!

Evidente que o principal inquilino dos 
Palácios de Brasília acredita nas palavras do 
seu Deus na terra, o Trump, que diz tomar 
cloroquina preventivamente. É provável que, a 
exemplo do fiel admirador mandatário brasilei-
ro, minta. Depois, quando é o caso frequente 
por aqui, volta atrás e diz que se enganou. 
Ninguém sabe o que o Trump realmente toma, 
assim como ninguém garante se é verdade o 
que Bolsonaro diz, pois, com a cara mais limpa, 
muda tudo para aplausos e delírio da claque 
que o acompanha.

 Quanto aos efeitos colaterais de remé-
dios, fato é que o capitão-presidente prefere 
ignorá-los e força a que tenham a mesma 
opinião os militares alçados para o Ministério 
da Saúde (onde o que menos existe é médico 
em cargos de comando). Se algum discordar, 
é fácil, é só demitir!

 Neste momento, vale a pena lembrar-se 
da Talidomida. Foi (e continua sendo) um 
remédio que surgiu na Alemanha, em 1957, 
produzido pela empresa Chemnie Grünenthal. 
Podia ser comprado sem receita e era indicado 
para melhorar o sono, incluindo o de gestantes, 
pois aliviava o enjoo matinal. No Brasil, surgiu 
em 1958, com o nome Sedalis, isso meses de-
pois das primeiras advertências científicas de 
que afetava a gestação e bebês podiam nascer 
deformados. Apesar dos avisos, a Talidomida (a 
exemplo do que insiste, agora, Bolsonaro, em 

relação à cloroquina) teve consumo incentiva-
do, sendo de livre acesso até 1965, ou seja, 4 
anos após o alerta científico mundial.

A talidomida agora é totalmente proibida 
às mulheres grávidas ou com chances de engra-
vidar, sendo remédio com receita controlada 
para tratamento específico relacionado a casos 
de mieloma múltiplo (câncer de medula óssea) 
e estados reacionais de hanseníase (lepra).

Quanto à cloroquina, é eficiente para com-
bater a malária e alguns tipos de lúpus e cabe 
esclarecer que a comparação é necessária com 
relação aos riscos. Milhares de bebês (centenas 
no Brasil) nasceram com deformidades, efeito 
de uma negligência específica que pode ser 
equiparada à de quem atualmente faz ane-
dotas com o drama da população, dizendo 
que “quem for de direita toma cloroquina, de 
esquerda toma tubaína”. Na verdade, quem 
está tomando hoje é o centrão, mas é outra 
coisa: o bloco político está sendo aquinhoado 
para tomar do orçamento nacional e distribuir 
bilhões – é com B mesmo – de reais ao bel pra-
zer dos indicados para poderosos cargos. Em 
troca de quê? Se você for adivinho, responda. 
Se pensar um pouco, deve ser fácil! 

Talvez esteja um pouco fora de contexto, 
mas vale lembrar, quanto aos males do fana-
tismo, que há não muito tempo existiu outro 
capitão reformado, este dos Estados Unidos 
e também idolatrado: Jim Jones, fundador e 
líder da Seita Templo dos Povos, famoso por in-
centivar o suicídio/assassinato de 918 pessoas 
em 18 de novembro de 1978, em Jonestown, 
Guiana – então ainda colônia britânica.

Pouca gente sabe, mas em 12 de abril 
de 1961 Jim Jones chegou a Belo Horizonte, 
onde viveu com a sua família em uma casa 
de três quartos no bairro de Santo Antônio. 

Na capital mineira discursava sobre um futuro 
apocalipse nuclear. Gostava da cidade. Tanto 
que, em artigo que a revista “Esquire” publicou 
em janeiro de 1962, disse que só existiam nove 
lugares da Terra onde a população não seria 
dizimada e Belo Horizonte estava em sexto 
no seu “ranking do sinal divino”. Em fevereiro 
de 1963, o idolatrado líder foi para o Rio de 
Janeiro, antes de seguir para a Guiana inglesa. 
Por sua instrução, seguidores que acreditavam 
nele tomaram suco de uva misturado com 
cianeto. Daquela feita, para “partir desta para 
uma vida melhor”.

Há uma diferença enorme, mas o nosso 
capitão-presidente precisa ter consciência de 
que possui não só fanáticos seguidores, mas 
milhares de pessoas inocentes que acreditam 
na “divindade” de suas recomendações, e 
que, se não vão tomar veneno, podem acabar 
tomando remédio que não salva, mas mata! O 
fanatismo, a partir dos seus próprios filhos (que 
cedo ou tarde terão que prestar muitas contas 
à Justiça) é perigoso e, junto com a ignorância, 
pode levar a consequências imprevisíveis.

Se o presidente quiser sobrevida no cargo 
deve pensar (ou pelo menos tentar) antes de 
falar – e, claro, de agir.

Não é possível que alguém no posto máxi-
mo da República se ufane e diga literalmente: 
“Liberei R$ 250 bilhões para cobrir descontos 
do Programa de Tarifa Social que garantem 
desconto para famílias de baixa renda na 
conta de luz”, quando o valor correto é de 
R$ 900 milhões, ou seja, quase 278 vezes 
menor! Até na simples aritmética (nem digo 
matemática) Bolsonaro disputa com o mal-
-educado Weintraub, ministro da Educação, 
quem mente (ou, de forma “politicamente 
correta”, se equivoca) mais.

A sorte está lançada
o limiar da aurora de uma nova era que está nascendo, a decisão da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de flexibilizar o isolamento social e 
fazer a retomada gradativa das atividades comerciais significa o ressur-
gimento da vida ativa na capital mineira. Isso ocorre depois de cerca de 

70 dias de afastamento das pessoas de suas tarefas cotidianas, no qual milhões 
de habitantes da cidade foram obrigados a ficar em regime eminentemente 
hermético, como forma de evitar a propagação da COVID-19.

O alívio dos primeiros empresários a obter autorização para reabrir seus 
negócios incidiu simultaneamente com um elevado grau de responsabilidade de 
seguir recomendações como limitar o espaço de visitantes nos estabelecimentos, 
uso obrigatório de máscara, além da disponibilização de álcool em gel. Se os 
comerciantes, ávidos para minimizarem suas demandas de ordem estrutural e 
financeira não cumprirem o determinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), 
tudo pode voltar à estaca zero, como advertem as autoridades integrantes do 
Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do município.

Os líderes empresariais que ao longo das últimas semanas fizeram pressão 
para que essa retomada gradual das atividades acontecesse, também estão 
imbuídos do encargo de guiar os seus respectivos filiados com relação à gra-
vidade da pandemia. Diante deste fato, carece haver a colaboração de todos, 
essencialmente dos responsáveis pelos estabelecimentos que já estão de portas 
abertas e os que ainda irão entrar nesta fila, no intuito de se conter dentro do 
limite as recomendações procedentes das autoridades.

A máxima “salvar vidas mantendo a economia funcionando” está sendo colo-
cada em pratica em BH, com seus mais de 2 milhões de moradores. Certamente, 
o modelo irá aguçar a inspiração às demais cidades de grande porte do estado. 
A partir de agora, o cidadão também tem a sua parcela de responsabilidade. Se 
em virtude dessa liberação parcial começar a acontecer desleixo e caminhar para 
grandes aglomerações, pode significar indubitavelmente o aumento do número 
de pessoas acometidas pela doença, forçando a implementação de uma nova 
onda de medidas mais severas de isolamento.

É sempre bom lembrar que essa atitude de Kalil em chancelar a flexibili-
zação e abertura gradual das empresas está relacionada diretamente ao fato 
de BH ter sido a primeira capital brasileira a decretar isolamento social como 
forma de combate à pandemia do novo coronavírus. Isso possibilitou manter a 
proliferação da COVID-19 em patamares menos agressivos, quando comparada 
com as demais capitais. Porém, como tudo é novo neste cenário, o secretário 
de Saúde da PBH, Jackson Machado Pinto, assegura que o avanço da pandemia 
será monitorado semanalmente para se estabelecer condições em relação aos 
próximos passos a serem tomados, especialmente no tangente à abertura das 
empresas estabelecidas na cidade. Ele reforça que o distanciamento social ainda 
é o melhor remédio para minimizar a crise de saúde.

Sendo assim, a responsabilidade de fazer dar certo o plano de reabertura do 
comércio em Belo Horizonte está nas mãos de todos, tanto dos cidadãos como 
dos empresários que devem seguir as regras estabelecidas como evitar aglome-
rações, respeitar as regras de horários de funcionamento e de distanciamento 
entre funcionários e clientes, além do uso obrigatório de máscaras e protocolos 
de higienização. A torcida é para que tudo aconteça da melhor maneira e garanta 
a continuidade da vida minimamente normal.

centrão, efeitos colaterais, 
fanatismo e mentiras
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

covid-19 une os três
poderes em minas gerais

Enquanto em Brasília os represen-
tantes dos três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário batem ca-
beça, a situação é bem diferente 

em Minas. “O caminho dos mineiros tem 
sido do diálogo, visando buscar orientação 
proativa para os temas complexos que 
estamos presenciando, porém, isso não im-
pede a discussão das demandas de origens 
diversificadas. Todas elas são analisadas com 
um elevado grau de responsabilidade para 
que haja encaminhamento das soluções 
possíveis a partir de cada pleito”, disse recen-
temente o presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), desembargador 
Nelson Missias.

Ao longo dos últimos 80 dias, quando as 
notícias relativas à COVID-19 tomaram conta 
da imprensa, tem havido encontros e troca 
de opiniões constantes entre o governador 
de Minas, Romeu Zema (Novo), o presidente 
do TJMG, Nelson Missias, e o presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus 
(PV). Todos eles atuam no sentido de garantir 
ações de enfrentamento à pandemia. “Pre-
cisamos ter prudência para saber como agir 
diante de uma situação tão inusitada como 
esta. Com apoio dos demais poderes, vamos 
buscar as melhores alternativas para atender 
a população de nosso estado”, comentou 
Zema. Aliás, o governador está de olho em 
dois polos: salvar vidas e a retomada das 
atividades econômicas.

Almg na linha de frente
Desde o começo da crise sanitária, a 

ALMG adotou seu estilo próprio para conter a 
propagação do vírus. Começou promovendo o 
distanciamento social interno, exigindo que seus 
deputados e grande parte dos funcionários tra-
balhassem remotamente. Segundo o primeiro-
-secretário da Casa, deputado Tadeu Martins 
Leite (MDB), a implementação das votações à 
distância funcionou a contento para medidas 
emergenciais, especialmente assuntos relacio-
nados à COVID-19. “Foram aprovados projetos e 
decretos do governo do estado e das prefeituras, 
assim como outras ações necessárias ao bom 
desempenho das atividades e para minimizar 
os efeitos do coronavírus em diversas regiões de 
Minas”, avaliou o parlamentar.

Depois de ouvir o Colégio de Líderes na 
semana passada, o deputado Agostinho Patrus 
autorizou o início das reuniões remotas também 
para as Comissões Temáticas, pois em sua ava-
liação, apesar das dificuldades do momento, 
a Casa precisa dar continuidade aos atos em 
favor da população, discutindo as questões 
mais urgentes de diferentes regiões do estado.

Este modelo de priorizar o trabalho home 
office, além de ter garantido o distanciamento 
dos funcionários, ocasionou uma série de 
benefícios à manutenção da ALMG. Segundo 
levantamento da imprensa, divulgado semana 
passada, foram economizados algo em torno 
de R$ 20 milhões no primeiro mês de funciona-
mento remoto. Isso se deve ao corte de muitas 
despesas básicas, especialmente em relação a 
diárias de viagens, eventos no interior do estado, 
custeio administrativo, entre outros itens. deputado tadeu martins leite é o 1º secretário da Almg

nelson missias tem trocado ideias com romeu Zema
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AMM debate uso de recursos
na área de assistência social

O “Diálogo com a AMM” do dia 26 de maio 
reuniu gestores do Estado de Minas Gerais para re-
ceberem orientações acerca da aplicação do repasse 
emergencial para o Sistema Único de Assistência 
Social (Suas). Promovida pela Associação Mineira de 
Municípios (AMM), em parceria com a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), a transmissão ao 
vivo contou com a participação da assessora técnica 
de Assistência Social da AMM, Jéssica Araújo, a 
consultora de Assistência Social da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Rosângela Ribeiro, 
e o presidente do Cogemas/MG e vice-presidente do 
Congenas, José Crus.

Na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas 
sobre os recursos extraordinários disponibilizados 
pelo governo federal para auxiliar os municípios 
no combate à COVID-19. A consultora de Assistência 
Social da CNM, Rosângela, reforçou que a situação 

vivida neste ano de 2020 é atípica e deve ser tratada 
com atenção. “Nossos gestores têm que dar resposta 
a isso. São questões que não podemos abrir mão 
quando vamos falar daquilo que o governo tem de 
medida para apoiar os municípios neste período de 
pandemia”.

Um dos pontos ressaltados foi a importância do 
diálogo, não só entre as entidades, como também 
com a população. “É um cenário de desafios de todas 
as ordens, que provoca a gestão pública da assistên-
cia brasileira a ressignificar e reordenar processos 
de trabalho, visando estar em consonância com as 
medidas adotadas por governadores e prefeitos de 
cada estado e município”, disse Crus.

Entre o público que estava acompanhando a 
transmissão, a grande participação de prefeitos cha-
mou atenção. “Os principais questionamentos dos 
gestores dos diversos municípios foram em relação 

ao que pode ser desenvolvido com os recursos. A 
Portaria nos coloca números, mas, para o município 
não fica claro como o processo será conduzido”, 
complementou a consultora.

A condução da transmissão foi feita pela asses-
sora técnica de Assistência Social da AMM, Jéssica 
Araújo, que reforça a orientação de Rosângela ao 
ressaltar que os municípios devem planejar o uso do 
recurso da melhor forma, visto que serão apenas duas 
parcelas, correspondentes a seis meses de repasse.

O projeto vai manter os gestores e servidores 
públicos informados sobre os temas que envolvem 
a pauta municipalista, no formato live, por meio do 
canal da AMMTV no YouTube.

áreas técnicas da Amm
Para atender os municípios afiliados durante o 

isolamento social, todas as áreas técnicas e adminis-
trativas da AMM estão desenvolvendo os trabalhos 
de assessoria aos gestores e servidores públicos por 
meio de contatos por telefone, e-mail e redes sociais.

Salienta-se que, desde a sua criação, em 1952, a 
AMM trabalha pelo desenvolvimento dos municípios 
mineiros e, consequentemente, do Estado. Atua 
como estrutura de articulação política e se posiciona 
frente aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
como representante legítima dos 853 municípios de 
Minas Gerais.

Além da representação política, a AMM está 
estruturada para prestar assessoria aos municípios 
mineiros, em todas as áreas da administração 
pública. Para isto, os afiliados contam com 13 de-
partamentos técnicos: Jurídico, Contábil e Tributário, 
Econômico, Convênios, Captação de Recursos, Educa-
ção, Assistência Social, Direitos Humanos, Esportes, 
Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico 
e Cultura e Turismo.
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Agostinho Patrus destaca atuação
da Almg durante a pandemia

A troca de experiências e o conhecimento de 
ações bem-sucedidas no enfrentamento à COVID-19 
foram alguns dos temas tratados durante reunião 
virtual entre presidentes de Legislativos estaduais de 
todo o país, ocorrida no dia 25 de maio. O presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), participou das 
discussões por videoconferência.

A reunião voltada a debater a atuação dos 
Parlamentos estaduais no contexto da pandemia, 
foi convocada pelo presidente do Colegiado de Pre-
sidentes das Assembleias Legislativas do Brasil e da 
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado 
Lissauer Vieira.

No encontro, Agostinho destacou a pronta 
atuação do Legislativo mineiro desde o início do pe-
ríodo de pandemia, além de lembrar da plataforma 
desenvolvida pelos servidores da Casa, que permite 
a realização das votações de forma remota e segura 
pelos deputados mineiros.

Ainda segundo o presidente da ALMG, a atuação 
das Assembleias Legislativas tem sido determinante 

na construção de alternativas e soluções neste mo-
mento delicado.

“O diálogo entre dirigentes estaduais é uma 
ótima oportunidade para falarmos da nossa atuação 
diante dos desafios atuais e de projetos futuros do 
Parlamento. A troca de informações neste momento 
de pandemia é de fundamental importância para que 
ações de combate ao coronavírus sejam cada vez mais 
assertivas e cumpram o seu papel principal: atender 
à população”, lembrou Agostinho.

Além do presidente da Alego, Lissauer Vieira, e da 
presidente da União Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais (Unale), deputada Ivana Bastos, 
participaram os seguintes presidentes de Assembleias 
Legislativas: Júlio Garcia (Santa Catarina), Ademar 
Traiano (Paraná), Cauê Macris (São Paulo), Jalser 
Renier (Roraima), Luciano Bispo (Sergipe), Ernani 
Polo (Rio Grande do Sul), Nelson Leal (Bahia), Rafael 
Prudente (Distrito Federal), José Sarto (Ceará), Paulo 
Correa (Mato Grosso do Sul) e Eriberto Medeiros (Per-
nambuco), além de representantes dos Legislativos 
de Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

o presidente da Almg participou de reunião
com chefes dos legislativos estaduais

“o diálogo entre dirigentes estaduais
é uma ótima oportunidade para

falarmos da nossa atuação diante
dos desafios atuais e de projetos

futuros do Parlamento”
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Política em divinópolis
Pelo visto, a sucessão municipal de Divinópolis, considerada 

a capital do Oeste Mineiro, será realmente muito concorrida. 
O deputado federal domingos sávio (PSDB), um dos caciques 
políticos da região, já avisou que seu grupo terá um nome para 
participar do pleito. O deputado cleitinho Azevedo (Cidada-
nia), que também é da cidade, já avisou de sua entrada no 
páreo. Por seu turno, se depender do presidente Jair Bolsonaro, 
o seu amigo, o ex-deputado Jaime martins vai ser o eleito neste 
ano. Ou seja, existe uma luta pré-agendada para saber quem 
vai levar a melhor nesta corrida.

sucessão em BH
O ministro do turismo marcelo álvaro Antônio ainda não 

sabe se pretende ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. 
“Falta voto, estrutura política e outros ingredientes para ele 
enfrentar o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD)”, comenta 
um amigo.

modernidade do mercantil
Até recentemente, tido como um banco voltado mais para 

atender os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o Mercantil do Brasil tem feito uma grande publicidade 
para provar que agora também está na era digital.

menin na política
Quem teve oportunidade de estar pessoalmente com o 

empresário rubens menin diz que ele não demonstrou muito 
interesse em participar de projeto político partidário como foi 
mencionado pela imprensa recentemente. “Em geral, a ava-
liação é de que como está fazendo sucesso, inclusive nos seus 
negócios internacionais, não seria de bom tom mudar de rota 
a esta altura dos acontecimentos. Mas isso é por enquanto”, 
garante uma fonte ouvida pelo edição do Brasil.

nome em evidência
No tangente à sucessão de Belo Horizonte, poucos são os 

comentários, mas por enquanto, continuam as informações de 
bastidores cujas previsões caminham no sentido da indicação 
do atual secretário da Fazenda, Fuad noman, como pré-
-candidato a vice na chapa de Alexandre Kalil (PSD).

Atriz fazendeira
Ao deixar a Secretaria Especial da Cultura, a atriz regina 

duarte anunciou sorridente que iria presidir uma instituição 
também ligada ao ramo da cultura em São Paulo. No entanto, 
segundo a jornalista da Folha de São Pulo, Patrícia campos 
mello, regina quer mesmo é cuidar de assuntos da fazenda 
da família.

Bolsonaro x governadores
Em Brasília, comenta-se que se fosse hoje, o presidente 

Jair Bolsonaro não conseguiria promover uma reunião com 
os governadores de maneira tão harmoniosa como aconteceu 
há cerca de 20 dias. Depois de denúncias, no qual a Polícia 
Federal (PF) passou a apurar possíveis crimes contra os chefes 
de estado, o clima político está cada vez mais tenso.

contra o futebol
Durante debate realizado ao vivo na TV Cultura, o empre-

sário e ex-deputado federal por São Paulo, emerson Kapaz 
sentenciou: “Acho uma incoerência a possibilidade do retorno 
dos jogos de futebol no Brasil, quando se sabe que a cada 
24h aumenta consideravelmente o número de mortos por 
conta da COVID-19”. Mas os cartolas pensam diferente, senhor 
empresário.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA FederAção dAs indústriAs do estAdo de minAs gerAis – sistemA Fiemg

da redação

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

sucessão em Pará de minas
O assunto eleições está hibernando em Pará de Minas. No 

entanto, segundo avaliação de políticos locais, se o pleito fosse 
hoje, o ex-prefeito Antônio Júlio seria imbatível. Mas a sucessão 
no município ainda tem ansiedade de saber se o atual deputado 
estadual inácio Franco (PV) também vai participar da disputa.

Prestígio de Kalil
Ao invés de ficar constantemente procurando o governador 

de Minas romeu Zema (Novo) para ajudar a minimizar os pro-
blemas da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) tem encontrado bons resultados em suas incursões 
em Brasília, tendo como um dos parceiros o influente presiden-
te do PSD nacional e ex-ministro gilberto Kassab.

Barril de pólvora
Analisando a respeito da exibição do vídeo da reunião 

ministerial do dia 22 de abril, a jornalista cristiana lôbo co-
mentou: “Esse assunto configura como uma espécie de barril 
de pólvora, deixando rastros por onde passa, com faíscas e 
labaredas de fogo intensas por muitos dias ou até meses”.

João botox
No andar do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, no 

Palácio do Planalto, está proibido pronunciar o nome do go-
vernador de São Paulo João doria (PSDB). Por lá, se permite 
no máximo dizer: o governador João botox.

cloroquina ou não?
No debate sobre o uso do medicamento cloroquina, o ex-

periente médico e membro da Academia Nacional de Medicina 
(ANM) Paulo saldiva vaticinou: “A discussão sobre o assunto 
está politizada. Mas, pela minha experiência, não acredito que 
os médicos na hora de cuidar de seus pacientes irão se deixar 
influenciar apenas por conta da determinação do governo para 
que a droga seja usada. Acho que vai prevalecer a ciência”.

contas públicas
Especialista em assuntos econômicos, a jornalista Juliana 

rosa sentenciou: “Os ministros que querem tocar obras a todo 
custo com a finalidade de gerar emprego vão acabar contri-
buindo para a desorganização das contas públicas do governo 
federal. A não ser que o ministro da Economia, Paulo guedes, 
consiga frear este apetite dos gastadores de plantão”.

defendendo o ministro
O jornalista da GloboNews gerson camarotti fez uma compara-

ção: “O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), celso de mello, 
está sendo atacado por vários segmentos da população. Mas quem co-
nhece a estrutura do STF sabe da realidade. Pelo seu grau de intelectu-
alidade e de independência não pode ser comparado a um qualquer”.

sem aula remota
O filósofo luiz Felipe Pondé opinou: “Para que os alunos 

tenham aulas remotas de qualidade precisa haver uma rotina 
organizada e uma estrutura de aparelhos eletrônicos, como 
computadores, celulares e etc. Caso contrário, o ensino ficará 
prejudicado, especialmente nas áreas mais sensíveis”.

tempo de reconstrução

Vendas de brinquedos e jogos pela
internet aumentam mais de 400%

“Quarentenado, logo ente-
diado”. A frase, talvez, resuma o 
sentimento de grande parte da 
população mundial ao se confinar 
como medida de contenção ao 
novo coronavírus. Fruto desse novo 
modo de vida, uma categoria que 
tem surpreendido é a de brinque-
dos e jogos. Segundo apontou uma 
pesquisa da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm), 
com a empresa Konduto, esses 
produtos tiveram aumento de 
434,70% nas vendas durante a 
pandemia de COVID-19.

Ainda que o estudo não apre-
sente quais são os brinquedos 
e jogos mais vendidos on-line, 
para Maurício Salvador, presi-
dente da ABComm, a alta do 
setor acontece em razão das 
crianças estarem mais em casa. 
“A categoria brinquedos foi a que 
mais surpreendeu na primeira 
semana após o confinamento 
por conta da pandemia, com um 
crescimento de 434% em volume 
financeiro. Se considerarmos o 
acumulado desde o início em 
15 de março até 09 de maio, o 
aumento é de 386%, o que é 
bastante significativo. Isso se dá 
em função, principalmente, do 
fechamento das escolas, ou seja, 
as crianças estão em casa e preci-
sam de distrações, o que levou os 
pais a irem atrás de brinquedos 
para mantê-las distraídas e se de-
dicarem ao trabalho home office.

Apesar da procura pelos passa-
tempos ter aumentado, o tíquete 

médio caiu. Segundo o levantamen-
to,  desde a segunda quinzena de 
março até o início de maio, o valor 
médio das compras variou negativa-
mente de R$ 239,18 para R$ 152,58. 

Mas não são apenas as crian-
ças que consomem brinquedos. 
Quarentenada com a mãe desde 
o início da pandemia, a gestora de 
compras Joana Oliveira tem inves-
tido na montagem 
de quebra-cabeças 
durante esse período. 
“Mesmo trabalhan-
do home office, ainda 
sobra bastante tempo 
livre. Começamos com 
um de 500 peças e, 
agora, compramos 
um de 5 mil. É muita 
peça!”, ri. Além de 
hobby, ela considera 
a atividade uma forma de se desco-
nectar do duro noticiário. “Também 
é uma maneira de se desligar e 
distrair das notícias porque, às ve-
zes, levamos horas montando”, diz.

Diversão para as famílias e ci-
frões para o comércio eletrônico. 
Segundo Salvador, a tendência 
de compras on-line acontece em 
diversos segmentos. “Não só 
para o mercado de brinquedos 
e jogos, mas no e-commerce 
como um todo, com relação ao 
aumento repentino no número 
de pedidos por sites nesse perío-

do de pandemia, as 
lojas virtuais tecnica-
mente estão prepa-
radas para grandes 
acréscimos sazonais, 
especialmente em 
duas datas muito 
importantes no ca-
lendário do Brasil, 
que são a Black Fri-
day  e o Natal. Na 
Black Friday, as lojas 

chegam a vender em um dia o 
volume de vendas do mês intei-
ro, e o mesmo acontece com as 
transportadoras, estão prepara-
das para aumentos em grande 

volume, mas claro, desde que 
comunicadas com antecedência, 
como é o caso da Black Friday. As 
empresas começam a se preparar 
em setembro para um evento que 
será em novembro. A pandemia 
pegou todo mundo de surpresa, 
mas a adaptação foi rápida, o 
que aconteceu foi que muitas lo-
jas virtuais em função das trans-
portadoras, tiveram que alargar 
o prazo de entrega e melhorar a 
logística”, avalia o presidente da 
associação.

Para Salvador, o apetite dos 
brasileiros pelo comércio eletrô-
nico não será temporário. “Toda 
essa confusão vai deixar um 
legado: novos consumidores e 
novas lojas virtuais. A ABComm 
estima que 1 milhão de brasileiros 
fizeram, pela primeira vez, uma 
compra na internet nessas últimas 
5 semanas. Isso em função de 
não terem outra opção, a não ser 
adquirir seus produtos e serviços 
de forma virtual. Esse número de 1 
milhão é apenas de produtos, pois 
o de serviços é ainda maior. São 4 
milhões de pessoas que usaram, 
pela primeira vez, alguma plata-
forma de delivery ou algo rela-
cionado a serviços on-line nesses 
tempos de isolamento. A grande 
quantidade de novos consumido-
res vai permanecer. São pessoas 
que foram fidelizadas pelo canal, 
tiveram boas experiências e que 
vão continuar comprando mesmo 
passado esse período de confina-
mento. Isso porque o consumidor 
tem uma percepção de que com-
prar pela internet é sempre mais 
barato”, acredita.

na Black Friday,
as lojas chegam

a vender
em um dia

o volume de
vendas do
mês inteiro
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No rastro dos dramáticos efeitos sociais e 
econômicos causados pela COVID-19, com grave 
e inquestionável ameaça a milhões de empre-
gos, emerge cristalina uma certeza irrefutável: 
passado este momento, teremos pela frente o 
indeclinável desafio de reconstruir o país. Preci-
samos, desde já, nos conscientizar e nos prepa-
rar – todos nós – para esta gigantesca missão 
para a qual nos convoca a sociedade brasileira. 
Esse, em essência, é um consenso que nasce da 
convicção de que, infelizmente, a crise sanitária 
em curso traz fortíssimos impactos recessivos 
sobre a economia, em escala talvez nunca vista 
antes. Para seguirmos adiante, precisamos de 
união entre todos os setores sociais e de previ-
sibilidade, o que virá com medidas de incentivo 
ao emprego e à retomada do desenvolvimento.

Estudos realizados pela Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
em sintonia com incontáveis diagnósticos pro-
duzidos por outras instituições, no Brasil e no 
exterior, entre eles o FMI e o Banco Mundial, 
apontam cenários fortemente recessivos, com 
evidentes e fortes repercussões nos níveis de 
emprego e até mesmo nas taxas de sobrevivên-
cia das empresas, variando segundo o período 
pelo qual se prolongar o distanciamento social.

Os indicadores dos primeiros 45 dias de 
isolamento corroboram com a nossa projeção 
de contração de 5,7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) no Brasil e de 7% em Minas Gerais. O fa-
turamento do setor de serviços registrou queda 
de quase 60% entre março e abril deste ano. 
A produção industrial nacional de março caiu 
3,8% e a estadual, 4,2% em relação ao mesmo 
mês de 2019.

A piora do mercado de trabalho é evi-
dente: 1,2 milhão de pessoas perderam o 
emprego no Brasil – sendo 212 mil delas em 
Minas Gerais – somente no primeiro trimestre 
deste ano. Um novo contingente de pessoas 
sem trabalho e sem perspectivas soma-se, 
portanto, aos 12 milhões de desempregados 
no país. Como agravante, aproximadamente 
40% da força de trabalho nacional é informal. 
Assim, se as medidas de proteção ao empre-
go e à renda não forem eficazes, o número 
de desempregados pode dobrar, colocando 
o país na rota de um desastre social sem 
precedentes.

O importante é constatar que existe luz no 
fim do túnel sombrio que estamos atravessan-
do – e constatar que a reconstrução do país é 
possível e só depende de nós, que, no coletivo, 
somos a sociedade brasileira. Precisamos, 
fundamentalmente, de líderes verdadeiros, 
que nos conduzam no pós-pandemia e se dis-
ponham, também verdadeiramente, a colocar 
os interesses do país e da sociedade acima de 
seus próprios desígnios corporativistas e foca-
dos sempre nas próximas eleições. Precisamos 
de líderes que se guiem pelo diálogo e, em um 
grande pacto, conduzam o país nos tempos de 
reconstrução que devemos viver desde agora.

As empresas brasileiras têm sido exempla-
res nesta direção. Com atos e fatos concretos, 
demonstram ter atingido a sua maturidade 
plena, entendendo e compreendendo que 
são parte integrante e ativa da sociedade na 
qual estão incluídas, das comunidades do 
entorno de suas fábricas. Tem sido muito gra-
tificante acompanhar, na Fiemg, a disposição 

de empresas de todos os portes – dos micro 
aos grandes conglomerados – em participar 
de ações fundamentais para o atendimento 
às vítimas da COVID-19. Vai da produção 
e doação de álcool em gel à aquisição de 
respiradores mecânicos, incluindo a efetiva 
participação na construção de grandes hos-
pitais de campanha.

Há exemplos notáveis e emblemáticos do 
desejo, da vontade e da disposição em dialo-
gar e buscar o consenso. Há poucos dias, em 
ato realizado em nossa sede, a Fiemg e as três 
maiores centrais sindicais do Brasil – Central 
Única dos Trabalhadores (FEM/CUT), Central 
dos Trabalhadores do Brasil (Fitmetal/CTB) e 
Femetal/Força Sindical – chegaram a um acordo 
histórico, que vai preservar, no setor metalúrgico, 
o emprego de 180 mil trabalhadores, em 4 
mil empresas, espalhados por 150 municípios 
mineiros. Somados a acordos estabelecidos 
com outros segmentos, alcançamos 300 mil 
empregos preservados em Minas Gerais.

Só depende de nós, de todos nós, de 
cada um de nós. Há um futuro pela frente e 
é nossa responsabilidade e dever construí-lo. 
Somos capazes, juntos, de cuidar das vítimas 
do coronavírus e recolocar o país no rumo do 
crescimento econômico, com as tão aguarda-
das e fundamentais reformas, em especial a 
Tributária e a do Estado. Este é o caminho para 
fazer do crescimento efetivo um instrumento 
de inclusão e transformação social. Sem 
falsos dilemas.

“Precisamos de líderes que se guiem pelo 
diálogo e, em um grande pacto, conduzam o 
país nos tempos de reconstrução.”.
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40% dos brasileiros tiveram
perda total ou parcial de renda

A pandemia da COVID-19 vem causando estragos 
não somente na saúde, mas também na questão eco-
nômica. Segundo pesquisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o inimigo invisível já fez com que 
23% dos brasileiros perdessem totalmente a renda, 
enquanto que 17% tiveram redução no ganho mensal, 
atingindo o percentual de 40%. Isso significa que qua-
tro em cada 10 pessoas acima de 16 anos perderam 
o poder de compra desde o início da crise sanitária. 
Muitos já sentem os efeitos no bolso e precisaram rever 
seus hábitos de consumo.

Ainda conforme o levantamento, como se não 
bastasse o medo de contaminação pelo coronavírus, 
48% dos trabalhadores têm receio de perder o em-
prego. Somado ao percentual daqueles que possuem 
temor médio (19%) ou pequeno (10%), o índice chega 
a 77% de pessoas. “Há muito a ser feito nos próximos 
meses, mas devemos manter a confiança na ciência 
e na resistência da nossa economia. Certamente, 
com persistência e atuação conjunta, conseguiremos 
vencer o coronavírus, superar a crise decorrente da 
pandemia e retomar a rota do desenvolvimento eco-
nômico e social do Brasil”, afirma o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade.

Ele acrescenta que todas as atenções devem estar 
voltadas, prioritariamente, para preservar vidas. “No 
entanto, precisamos nos preocupar também com a 
sobrevivência das empresas e com a manutenção 
dos empregos. É preciso estabelecer uma estratégia 
consistente para que, no momento oportuno, seja 
possível promover uma retomada segura e gradativa 
das atividades empresariais”, comenta.

impactos financeiros

O estudo também apontou que a perda na renda 
e o medo do desemprego levaram 77% dos consumi-

dores a reduzirem, durante o período de isolamento 
social, o consumo de pelo menos um de 15 produtos 
testados. Ou seja, três em cada quatro diminuíram 
seus gastos. Quando a pandemia acabar, a maioria 
dos brasileiros pretende manter o nível de consumo 
adotado durante o confinamento. Segundo a CNI, 
essa tendência pode indicar que as pessoas não estão 
dispostas a retomar o mesmo patamar de compras 
que tinham antes.

Um dado alarmante mostrado pela pesquisa é o 
endividamento que atinge 53% da população. Esse 
percentual é a soma dos 38% que já estavam com 
pendências antes da pandemia e os 15% que contraí-
ram dívidas nos últimos 40 dias, período que coincide 
com o início do isolamento social. Dentre aqueles que 
possuem dívida, 40% afirmam que já estão com algum 
pagamento em atraso, sendo que a maioria passou a 
atrasar suas parcelas nos últimos 40 dias.

O receio de perder o emprego assombra a 
recepcionista Renata Tostes. “A empresa onde 
trabalho já precisou demitir alguns funcionários 
e outros tiveram redução de salário e jornada 
como é o meu caso. Vivemos em um momento 
de muita incerteza. Tenho tentado ao máximo 
controlar minhas despesas e evitado fazer contas 
novas”, revela.

Ainda segundo a recepcionista, muitos hábitos 
precisaram ser abandonados para se encaixar ao 
novo orçamento. “Optei por manter a internet 
e cancelar a TV por assinatura. Também tenho 
preferido preparar a comida em casa ao invés de 
comprar pronta ou congelada. Vou me virando 
como posso e seguindo em frente. Não vejo a hora 
desse vírus desaparecer e tudo voltar ao normal”.

Quem também teve perda na renda é a profes-
sora Vânia Garcia. “Por estarmos de isolamento 
social muitas despesas foram reduzidas, mas 
outras aumentaram como pedir alimentos pelo 
delivery. Mesmo assim foi preciso cortar alguns 
gastos nesse difícil período para conseguir fechar 
as contas no azul. Na compra do mês do supermer-
cado tenho escolhido apenas o que é essencial. 
Meus produtos de beleza ficaram em segundo 
plano por enquanto. Também não tenho usado 
cartão de crédito. A gente não tem como prevê o 
futuro e é melhor precaver”.

Outro problema no aspecto perda do emprego 
ou da renda é o endividamento. O auxiliar de cozi-
nha Jonathan Santos foi dispensado do emprego 
no início de maio. “A situação ficou bem difícil 
depois dessa pandemia. Já dei entrada no seguro-
-desemprego e estou aguardando. O problema é 
que as contas chegam e se eu não receber a tempo 
vou pagar em atraso. Além disso, não vou ter mais 
o dinheiro extra que ganhava e nem os benefícios 
da empresa. Isso vai impactar bastante no meu 
padrão de vida. Esse ano tinha planos de comprar 
uma geladeira e vou ter que adiar”, afirma.

consumo de produtos após isolamento social
itens AumentAr

- Produtos de limpeza 21%

- Produtos de higiene pessoal 20%

- Alimentos no supermercado 20%

- Roupas 20%

- Calçados 18%

itens diminuir

- Alimentos prontos 39%

- Bebidas alcoólicas 35%

- Serviços de streaming 30%

- Eletroeletrônicos 27%

- Eletrodomésticos 25%
Fonte: CNI

77% das
pessoas que
estão no mercado
de trabalho têm medo
de perder o emprego
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NÃO PODEMOS BAIXAR A GUARDA.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS • COVID-19

EM BELO HORIZONTE

MEDIDAS PARA COMERCIANTES

 Adote as medidas sanitárias e mostre a sua equipe como fazer isso  Redobre o cuidado com 
as rotinas de higiene do local  Não deixe ninguém compartilhar utensílios ou produtos  Garanta 
um número reduzido de pessoas dentro da loja  Respeite horários de abertura e fechamento para 
evitar aglomerações no trânsito  Garanta que os colaboradores usem máscara ou protetor facial.

MEDIDAS PARA A POPULAÇÃO

 Só saia de casa se necessário  Se precisar ir ao comércio, seja objetivo e planeje antes suas compras  
 Use máscara sempre   Evite aglomerações e mantenha a distância mínima de 2 metros entre você 

e outras pessoas  Lave as mãos pelo menos 6 vezes ao dia.

A Prefeitura de Belo Horizonte está reabrindo o comércio em etapas, com muito planejamento e cuidado com a população. 

Mas, para a reabertura funcionar, é fundamental continuar sendo responsável e seguir as medidas de saúde.

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

comércio reaberto

o presidente da cdl/BH, marcelo de souza, vem se dedicando ao máximo
para que o comércio da capital seja reaberto com responsabilidade social
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desesPero de BolsonAro. O presidente Bolsonaro de-
monstrando total desespero de causa se convidou para ir 
a Procuradoria-Geral da República, quando o procurador 
Augusto Aras dava posse a Carlos Alberto Vilhena na Procura-
doria Federal dos Direitos do Cidadão. Bolsonaro está sendo 
investigado pela procuradoria por causa da divulgação da 
fita de vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Para 
os ministros do Supremo, essa visita relâmpago é um ato de 
pressão sobre o procurador.

de rePente A democrAciA - Os ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e os presidentes da Câmara e Senado se manifestaram 
defendendo a democracia depois do vídeo da reunião ministerial 
do dia 22 de abril. Nele, o presidente Bolsonaro estimula que o 
cidadão brasileiro se arme para uma revolução que, segundo 
suas palavras, teria como intuito defender a democracia. Quatro 
generais estavam na reunião e nenhum deles se manifestou contra 
a fala do presidente. A situação parece ser grave e, por isso, essa 
escalada de defesa da democracia.

KAlil X ZemA - O prefeito Alexandre Kalil (PSD), que já se pre-
para para as próximas eleições, elegeu o governador Romeu 
Zema (Novo) como adversário favorito. Segundo avalia os 
estrategistas de Kalil, o atual prefeito de BH sempre levará 
vantagem em qualquer debate com Zema que está mais fra-
gilizado devido às dificuldades que enfrenta na administração 
do estado. Kalil ainda leva vantagem de ser credor de Zema, 
pois o estado continua devedor de repasses constitucionais 
atrasados à prefeitura.

diante da pandemia, as autoridades municipais estão 
flexibilizando o isolamento com abertura de alguns segmentos 
comerciais da cidade. No entanto, apareceram ônibus trafegan-
do com passageiros em pé. O fato é que isso não representa 
novidade. Os ônibus da cidade foram feitos por exigência da 
BHTrans com maior espaço para o passageiro viajar em pé.

ninguém fica imune a pagar pelos erros cometidos, prin-
cipalmente os políticos que usaram seus cargos para beneficio 
próprio. Um dia, todos serão cobrados.

mais uma crise, agora, entre o governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC), e o presidente Jair Bolsonaro. Se não estiver 
em meio a uma crise, o chefe do Executive não fica satisfeito.

domingo, dia 31 de maio

Empresário Roberto Maluf
Engenheiro Silvio Bhering - 90 anos
Jornalista Ana Cristina Novato - Rádio Itatiaia

segunda-feira, dia 1º de junho

Carlos Murta
Jornalista Jorge Faria

terça-feira, 02

Graciely Bernadere de Souza
Dr. Claudio Barbosa

Quarta-feira, 03

Ex-deputado Carlos Eloy
Carlos Rubens Doné - Itatiaia

Quinta-feira, 04

Amadeu Martini
Amadeu Scarpelli
Liliane Diad - Rei da Feijoada

sexta-feira, 05

Jornalista Idanaris Félix
Claudia Minelli

sábado, 06 

Fabiana Souza - Itatiaia
Carlos Alberto Moreira

Arrecadações em lives do
mesa Brasil sesc beneficiarão

mais de 5 mil famílias no estado
Música e solidariedade têm 

formado uma excelente dupla. 
Artistas de todo o Brasil estão se 
envolvendo com causas sociais e, 
por meio de lives, apoiam progra-
mas e instituições que atendem 
pessoas em vulnerabilidade. No 
Mesa Brasil Sesc, programa de 
combate à fome e ao desperdício 
de alimentos, essa tem sido uma 
importante fonte de arrecadação. 
O valor obtido nos shows está sen-
do convertido em cestas básicas, 
que serão entregues a 299 insti-
tuições em apoio a 5.400 famílias 
em Minas e no Brasil. 

Até o momento, 24 lives 
apoiaram o programa, alcançan-
do uma arrecadação de mais de 
R$ 270 mil e 634 toneladas de 
alimentos. A primeira foi com o 

cantor mineiro Alexandre Pires, 
em 18 de abril, e desde então já 
participaram dessa corrente do 
bem as duplas Israel e Rodolffo, 
Marcos e Belutti e o cantor Sérgio 
Reis. Juntos eles arrecadaram 
aproximadamente R$ 220 mil, 
que serão revertidos em alimen-
tos para milhares de famílias. 
Esse montante representa um 
aumento de cerca de 40% em 
relação ao que é arrecadado 
na rotina do Mesa por meio de 
empresas doadoras. Além des-
ses artistas, também apoiaram 
o Mesa Brasil Sesc os músicos 
Leo Chaves, Roberta Campos, 
Toquinho, Onze20, a banda SPC, 
Adriana Araújo, a chef e apresen-
tadora Bela Gil, Wilson Sideral, 
entre outros artistas locais. 

“Esse movimento que une 
artistas e pessoas dispostas a doar 
mesmo em um momento tão difícil 
é uma resposta incrível da socieda-
de, que está atenta a ajudar quem 
mais precisa”, declara o gerente do 
Mesa Brasil Sesc em Minas Gerais, 
Sidnei Calisto de Oliveira. 

Para o cantor mineiro Wilson 
Sideral, ter o programa como 
parceiro em sua live e colaborar 
com uma iniciativa tão importan-
te é motivo de orgulho. “Sabe-
mos que o Mesa Brasil Sesc leva o 
alimento à mesa de pessoas que 
mais precisam. Espero que mais 
e mais artistas se engajem nessa 
causa que faz tanta diferença, as-
sim como o Sesc como um todo, 
que está sempre presente na vida 
das pessoas”, afirmou.

As oBrAs de expansão da rede de distribuição da Gasmig 
já estão em pleno vapor no bairro Coração de Jesus, região 
Centro-Sul de Belo Horizonte. Milhares de consumidores serão 
beneficiados com a utilização do gás natural.
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

cirurgião Plástico do HosPitAl mAdre teresA e
memBro dA sociedAde BrAsileirA de cirurgiA PlásticA

Pedro nery BersAn

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A demanda crescente 
por procedimentos 
estéticos para propor-
cionar maior segu-

rança com a aparência não é ex-
clusividade apenas entre jovens. 
Cada vez mais, as pessoas acima 
de 60 anos estão procurando 
clínicas de cirurgias plásticas. 
O maior interesse de homens 
e mulheres nessa faixa etária é 
por tratamentos para reduzir os 
sinais do envelhecimento. Não 
se trata apenas de vaidade, pois 
estudos revelam que quanto pior 
a percepção com a autoimagem, 
mais ruim será o cuidado do 
idoso com a saúde, alimentação, 
socialização e atividade física.

Mais de 30 milhões dos bra-
sileiros têm acima de 60 anos, 
conforme o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE) 
e, a previsão é manter esse cres-
cimento. Segundo o estudo, em 
2060, um em cada quatro bra-
sileiros terão 60 anos ou mais, 
representando 58,2 milhões 
de pessoas, ou seja, 25,5% da 
população.

O envelhecimento é um pro-
cesso natural que provoca mu-
danças no rosto, como flacidez, 

perda de gordura, atrofia os 
músculos e, até mesmo, promo-
ve o desgaste dos ossos. O rosto 
é um cartão de visita e, por isso, 
fica difícil não se incomodar com 
eventuais imperfeições. Uma 
grande parte desses problemas 
começa entre os 30 e 40 anos 
de idade e são potencializados 
por fatores ambientais, como 
estresse, exposição excessiva ao 
sol e tabagismo.

A flacidez é um dos fantas-
mas do envelhecimento, aco-
metendo tanto a pele, quanto os 
músculos e a gordura. A prática 
regular de exercícios físicos, a 
manutenção do peso ideal e o 
uso de filtro solar adiam o apa-
recimento. A mão e o pescoço, 
por exemplo, são duas áreas com 
envelhecimento que incomodam 
a maioria das pessoas, porque 
são expostas e de pior cobertura.

No caso do pescoço, os tra-
tamentos minimamente inva-
sivos, como os preenchedores, 
bioestimuladores de colágeno 
e os skinboosters dão uma apa-
rência mais jovem e melhoram a 
qualidade da pele. Com o passar 
dos anos, conforme a flacidez se 
pronuncia, o lifting cervical de-

volve o contorno da mandíbula, 
o formato do queixo, retira o 
papo, a papada – pescoço de 
peru. A correção da flacidez de 
pele e músculos do pescoço 
pode ser associada ao lifting 
facial e beneficiar as pessoas 
incomodadas não apenas com 
o envelhecimento da região cer-
vical. A lipoaspiração associada 
auxilia na retirada do excesso de 
gordura, reforça a musculatura 
e permite corrigir o aspecto de 
‘papada’ abaixo do queixo.

A perda de gordura e a flaci-
dez natural nas mãos com o pas-
sar dos anos deixa um aspecto 
envelhecido. O preenchimento 
com os bioestimuladores de 
colágeno ou com a gordura do 
próprio paciente restaura a qua-
lidade da pele e ainda devolve às 
mãos o aspecto jovial. 

É importante observar que, 
antes de qualquer procedimento 
cirúrgico, deve-se fazer exames 
para identificar se a pessoa tem  
problemas de saúde que possam 
complicar a cirurgia. Os exames 
são solicitados para todas as fai-
xas etárias, mas a terceira idade 
requer maior cuidado devido às 
doenças crônicas comuns.

Aumento de 3.800% no preço de ePi’s é 
denunciado pelo conselho de saúde de BH

Conselho Municipal de Saúde de Belo Ho-
rizonte (CMSBH) denunciou à Promotoria 
de Justiça de Defesa da Saúde de Minas 
Gerais (MPMG) e ao Procon-MG o aumento 

exorbitante dos preços dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s), como máscaras e aventais, prati-
cados por fornecedores no período da pandemia da 
COVID-19 na capital. 

Segundo o levantamento, em um curto período 
de tempo, os comerciantes dos EPI’s reajustaram seus 
produtos de forma abusiva, especialmente no caso 
das máscaras cirúrgicas que subiram 3.800% entre 
o período pré-pandemia até agora. Além deste item, 
o estudo traz ainda o reajuste sem justificativa para 
aventais, luvas para procedimentos, máscaras N95 e 
gorros, todos equipamentos considerados essenciais 
aos trabalhadores da saúde no enfrentamento ao 
novo coronavírus.

No texto da denúncia, o CMSBH destaca que os 
EPI’s são produtos de primeira necessidade para os 
profissionais da saúde e “sua utilização é de caráter 
imprescindível para evitar exposição ao risco de con-
taminação pela doença conforme as orientações e 
notas técnicas das autoridades sanitárias municipais, 
estaduais, federais e da própria Organização Mundial 
da Saúde (OMS)”.

Na pesquisa, a máscara cirúrgica, que se tornou 
popular com a pandemia e é um dos equipamentos 
mais importantes para a proteção contra a COVID-19, 
é campeã no quesito de maior reajuste. O valor da 
unidade passou de  R$ 0,10, em dezembro de 2019, 
para R$ 3,90, em abril de 2020, uma variação de 
3.800%.

No caso do avental de polipropileno, a unidade 
que custava R$ 2,80, em novembro de 2019, pas-
sou a custar R$ 9,08, em março de 2020, quando 
os primeiros casos do novo coronavírus já estavam 
ocorrendo no Brasil, registrando um aumento de 
224,29%.

O valor da máscara N95, popularizada na pan-
demia, também chama a atenção. Com reajuste 
de 975%, o preço unitário do equipamento foi de 
R$ 1,56, em janeiro de 2020, para R$ 16,77 em 
abril deste ano. 

A presidente do CMSBH, Carla Anunciatta de Car-
valho, declara que o órgão nunca presenciou nada 
parecido. “O Conselho Municipal de Saúde não tem 
conhecimento ao longo de sua história de situação 
semelhante de aumento abusivo de preços como esse 
que identificamos”, disse. Segundo Carla, não houve 
questionamento do conselho aos fornecedores sobre a 
justificativa pela disparada dos preços. “Comunicamos 
o Ministério Público e o Procon-MG, que são os órgãos 
que vão questionar”, frisou.

E não são só os hospitais públicos que estão sendo 
prejudicados com os EPI’s mais caros. O cardiologista 
Diogo Umann, diretor de uma clínica médica privada 
da capital, também relata dificuldades nas compras 
dos equipamentos desde o início da pandemia. “Um 
exemplo de grande aumento são as máscaras cirúrgi-
cas e a N95. Havíamos feito um estoque anteriormen-
te, por isso tínhamos uma reserva, mas pouco tempo 
depois precisamos fazer novas compras e o preço já 
havia subido 50%”, conta.

O empresário e médico questionou o aumento aos 
distribuidores. “Eles relataram a questão da alta do 
dólar e o fato de que muitos produtos são importados 
da China. E, em relação aos preços abusivos, tivemos 
que trocar de fornecedores que subiram muito os 
custos, como no caso da touca, da máscara de acrílico 
e do avental descartável”, relata.

o

“A máscara cirúrgica, um

dos equipamentos mais

importantes de proteção

contra a covid-19, foi a

que mais sofreu reajuste”

“Fornecedores devem
apresentar justificativa

ao Procon-mg pela
disparada dos preços”
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Plástica para retardar envelhecimento
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Em meio à pandemia, golpes
na internet aumentam 86,6%

“Meu aplicativo do banco travou, pode me ajudar? 
Faça uma transferência para mim, te devolvo o valor 
amanhã”. Essa foi a mensagem que a vendedora Lara 
Reis recebeu de uma amiga por meio do WhatsApp. 
Assim que leu o texto, Lara decidiu transferir os R$ 800 
solicitados, mas o que ela não sabia era que estava 
caindo em um golpe.

Cada vez mais comum, a fraude sofrida por Lara 
trata-se de uma clonagem da conta do WhatsApp. “A 
mensagem chegou dentro da nossa conversa, era o 
número e a foto dela. Sendo assim, nem pensei que 
poderia ser golpe e transferi o valor prontamente, só 
depois de tudo que ela entrou em contato para dizer o 
que havia acontecido, porém já era tarde”, relembra. 

O período de quarentena por decorrência do 
coronavírus tem servido de isca para golpistas. Entre 
março e abril, o total de ataques virtuais em território 
nacional saltou de 14 mil para 105 mil, um crescimento 
de 86,6%. Para se ter uma ideia, em março, foram 
mais de 20 milhões de acessos a links maliciosos.

O WhatsApp é um dos principais meios utilizados 
por golpistas na atualidade, seja para estelionato 
ou roubo de dados. Mas, com o isolamento social, 
o aplicativo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e 
até a Organização Mundial da Saúde (OMS) têm sido 
usados por hackers para conseguir informações dos 
usuários. Um relatório feito pela Check Point indicou 
que mais de 20 mil domínios relacionados sobre o 
novo coronavirus, por exemplo, foram registrados na 
web, desses, 17% comprovadamente maliciosos.

No período analisado, a Check Point ainda re-
gistrou 192 mil ataques cibernéticos relacionados à 
pandemia - um aumento de 30% em comparação 
com as semanas anteriores. Em alguns, o nome da 
OMS foi usado para solicitar doações.

Nem mesmo o auxílio emergencial oferecido pelo 
governo como forma de ajudar as pessoas passou 
despercebido. Um caso que ganhou muita repercus-

são da mídia, e exemplifica o golpe, foi o do filho do 
jornalista William Bonner, Vinícius, que teve o número 
do seu CPF divulgado e utilizado por criminosos. Bon-
ner relatou em sua conta oficial no Twitter que, há 3 
anos, os dados foram roubados e, além do pedido de 
auxílio emergencial - que foi aprovado, já foi solicitado 
assinaturas de TV e até feita a abertura de empresas 
em nome de seu filho.

O especialista em tecnologia da informação Arthur 
Igreja explica que, no caso do auxílio emergencial, 
por exemplo, o golpe pode ser proveniente de roubo 
de dados. “Os golpistas monitoram para saber quais 
são os assuntos em voga e surfam naqueles em que 
as pessoas estão procurando e, com isso, ludibriam 
os sites”.

Ele acrescenta que nossos dados são valiosos, 
afinal essa é a forma mais rica e precisa para entender 
o comportamento das pessoas. “Sabendo disso, é 
possível direcionar marketing, produtos e até influência 

política como aconteceu, comprovadamente, nos EUA 
com a Cambridge Analítica e todo escândalo que envol-
veu o Facebook (com o vazamento de informações de 
mais de 50 milhões de pessoas, sem consentimento, 
para fazer propaganda política)”.

Arthur afirma que é importante termos consciên-
cia dos limites. “Se você está baixando um aplicativo 
para ver a previsão do tempo, é normal que ele peça 
acesso ao GPS do celular, mas se estiver utilizando 
um editor de fotos e for solicitado acesso ao GPS do 
celular, desconfie, afinal não é necessário. É funda-
mental entender em que momentos o aplicativo está 
monitorando o perfil do usuário. Os dados podem 
ser compartilhados, contanto que faça sentido para 
aquela experiência que a pessoa desfruta”.

O cofundador e CTO (diretor de tecnologia) da Re-
amp, empresa pioneira e especializada em marketing 
programático, Emmanuel Santana, explica que 
mecanismos de comunicação, como e-mails e plata-

formas de mensageria, são meios comuns utilizados 
por criminosos para aplicar golpes na internet. Seja 
através de falsas ameaças ou até por promessas de 
recompensa. “Os crimes on-line, em muitos casos, 
são parecidos com golpes tradicionais. Hoje, as plata-
formas de e-mail já filtram quase tudo que aparenta 
ser um potencial golpe. Elas ‘perguntam’ ao próprio 
usuário se podem avisar e bloquear de imediato os 
remetentes que enviaram mensagens suspeitas”.

Santana explica que, na maioria das vezes, os 
golpistas estão atrás de dinheiro. “Considerando a defi-
nição de golpe on-line como o ato de enganar pessoas 
em meios digitais, levando-as a tomar ações contra o 
seu próprio favor, quem está aplicando, geralmente, 
busca por dinheiro, seja diretamente, por meio de 
ameaças; ou indiretamente, através de chantagens. 
Tudo após o criminoso passar a controlar os dados de 
usuários, senhas e contas”.

O especialista diz que a consequência mais co-
mum, nesse caso, seria a perda financeira, porque, 
geralmente, os criminosos procuram coletar dados 
de cartão de crédito ou receber pagamentos por meio 
de chantagens. “Em casos mais graves, podem tentar 
coletar dados sensíveis como senhas e logins de contas, 
o que pode ter um impacto ainda maior, pois podem 
sequestrar ferramentas e meios que, hoje em dia, são 
essenciais a quase todas as pessoas”.

A pena prevista para estelionato é de 
um a 5 anos de prisão. A denúncia pode 
ser feita pelo 181 (Disque Denúncia) ou 197 
(Polícia Civil). A pessoa também pode ir direto 
à delegacia. Em casos de crimes onde há 
invasão de dispositivos como computador, 
smartphones e tablets sem a autorização, o 
golpista pode pegar de 3 meses a um ano de 
prisão, além de multa.

oms e até mesmo auxílio emergencial são usados por golpistas
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

ão há como discutir: o 
belo-horizontino gosta 
de boteco e não vê a 
hora de poder voltar a 

frequentá-lo. Porém, enquanto 
isso não acontece, ele pode se de-
liciar com os petiscos seleciona-
dos do Comida di Buteco. Desde 
o mês passado, bares da capital 
estão oferecendo aos clientes, no 
mínimo, cinco opções de pratos 
ou petiscos dentro de 
um aplicativo de en-
trega de comida.

Para participar é 
simples, basta baixar 
o 99 Food, clicar no 
banner de destaque do 
aplicativo e procurar os 
locais com o selo Co-
mida di Buteco. Quem 
pedir durante esse perí-
odo promocional ganha 
uma porção de batata 
frita com ketchup e um 
refrigerante. “Sabemos 
que o evento é muito 
importante do ponto de vista cultu-
ral e que também tem um grande 
impacto na economia, estimulando 
os comércios locais. Por outro lado, 
o delivery é um serviço essencial 
neste momento, ajudando a reduzir 
a circulação de pessoas e mantendo 
os restaurantes ativos, além de 
gerar renda para os entregadores”, 
destaca Gustavo Mota, gerente de 
operações da 99 Food em BH. 

Mota diz nesse cenário surgiu 
a parceria entre o aplicativo e o 
Comida di Buteco, levando, como 
um aquecimento até o início do 
concurso presencial no dia 10 de 
julho, os quitutes para a casa das 
pessoas. “Essa é a primeira vez 
que o Comida di Buteco faz uma 
parceria com um app de delivery.  
Ficamos honrados com a oportu-
nidade e reconhecemos o valor 
dos estabelecimentos locais para 
o nosso negócio e para a cidade”.

Lilian Rodrigues dos San-
tos Lima, proprietária 
do Bar e Restaurante 
Pompéu, corrobora 
o fato de que, para 
os  restaurantes,  o 
delivery  é algo im-
portante atualmen-
te: “Acredito que essa 
ação vai nos ajudar 
com as vendas. Antes 
não trabalhávamos 
com entregas, mas 
agora que os clientes 
estão se acostumando 
com essa facilidade, 

estamos pensando em seguir 
com a opção após o período de 
quarentena”, revela. 

Para finalizar, Mota fala que 
é possível relembrar os sabores 
dos pratos e ter o clima de boteco 
dentro de casa. “Caso você não 
queira passar por essa sensação 
sozinho, pode também enviar os 
petiscos para os amigos e fazer 
um happy hour on-line”.

Petiscos do comida di Buteco
podem ser pedidos por delivery

confira a lista dos bares cadastrados até o momento:

 222

 Antônio Pé de Cana

 Bar da Praça

 Bar do Gil

 Bar do João (São João Batista)

 Bar do Louro

 Bar Du Du

 Bar Mercado Central

 Bar Pompéu

 Boogie Oogie

 Buteco’s

 Café Palhares

 Cantim Noir

 Cervejaria Pajé

 Já To Inno

 Leo da Quadra

 Mulão

 Recanto Vovó Tela

 Tanganica Art Bar

 Zé Bolacha

n

“sabemos
que o evento

é muito
importante
do ponto de
vista cultural

e que também
tem um
grande

impacto na
economia”

escondido na
mandioca do
Bar do louro
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Lei obriga síndicos a denunciarem
violência doméstica dentro dos prédios

retomada econômica com
cautela é defendida pela Fiemg

Já esta em vigor a Lei Estadual 
23.643/20, que determina que 
síndicos e/ou administradores de 
condomínios denunciem a violên-
cia doméstica dentro dos prédios 
enquanto estiver em vigor o de-
creto de calamidade pública por 
causa da pandemia de coronavírus.

A justificativa é que os casos de 
violência doméstica, especialmente 
contra as mulheres, aumentaram 
nesses meses de isolamento social, 
decretado para conter a transmissão 
do vírus. Mas, também são contem-
plados pela lei idosos, crianças, ado-
lescentes e pessoas com deficiência.

O Sindicato dos Condomí-
nios Comerciais, Residenciais e 
Mistos de Minas Gerais (Sindicon 
MG) mesmo antes da pandemia, 
sempre defendeu que síndicos e 

moradores chamem a polícia sem-
pre que presenciarem agressões a 
quem quer que seja. Porém, com a 
publicação da lei, essa orientação 
se torna uma obrigatoriedade.

Para se resguardar, o síndico 
deve tomar algumas providências. 
A mais importante delas é sempre 
ter uma testemunha ao fazer a 
denúncia. Isso impede que o con-
dômino denunciado alegue perse-
guição ou tente alguma represália. 
O síndico também deve ter certeza 

de que está havendo um caso de 
violência e não se basear apenas 
em fofocas. “Ele precisa tomar mui-
to cuidado com o ‘disse me disse’, 
ter indícios fortes ou presenciar o 
ato para denunciar, sem correr o 
risco de fazer, mesmo sem querer, 
uma comunicação falsa de crime”, 
alerta o presidente do Sindicon MG 
e advogado especializado em di-
reito condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz (foto).

Além disso, a lei também deter-
mina que o síndico afixe um cartaz 
ou comunicado nas áreas comuns 
dando ciência a todos os morado-
res sobre essa determinação e que 
oriente os condôminos a informa-
rem a gestão do prédio sobre atos 
violentos que podem estar sendo 
cometidos no condomínio.
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o Federação acredita que a retomada deve ser customizada para cada região

Especialistas nas áreas de saú-
de e economia em todo o país têm 
trabalhado intensamente para 
orientar a tomada de decisão do 
poder público na elaboração de 
medidas que permitam a retoma-
da das atividades diante da pan-
demia da COVID-19, sempre com 
foco na preservação da vida. A Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) enxerga a 
possibilidade de priorizar a saúde 
das pessoas, adotando políticas 
que flexibilizem a retomada da ati-
vidade econômica em ondas e de 
forma customizada para cada re-
gião do estado.

“A flexibilização das medidas 
de isolamento social deve acon-
tecer aos poucos, consideran-
do as especificidades regionais e 
a capacidade de atendimento dos 
sistemas de saúde locais. Acredito 
no bom resultado de um traba-
lho multidisciplinar, ou seja, que 
envolve especialistas de diversas 
áreas, para calibrar em que medida 
deve-se flexibilizar ou tornar mais 
restritivo o contato social”, explica 
a gerente de estudos econômicos 
da Fiemg, Daniela Britto.

Ao mesmo tempo em que 
evita um colapso dos sistemas de 
saúde, a estratégia de isolamento 
social tem um custo econômico 
muito elevado, justificando a busca 
permanente de protocolos seguros 
de retomada das atividades produ-
tivas. “A preservação da vida, do 
emprego e da renda é o grande 
desafio imposto por essa crise 
sanitária”, salienta a especialista 
da Fiemg. Com base em dados da 
Universidade de Oxford, verificou-
-se que um aumento de 10% do 
isolamento social eleva a queda 
da atividade econômica em 4%, na 
média. Em países como a França e 
a Espanha, essa queda é de 6% e 
8%, respectivamente.

A despeito destas evidências, 
alguns estudos tentam demonstrar 
que as medidas de isolamento so-
cial diminuem as perdas econômi-
cas ao evitar o adoecimento ou a 

morte de trabalhadores. “Há uma 
grande inconsistência nesse tipo 
estudo. Eles desconsideram que 
a quantidade de profissionais que 
se afastam das atividades laborais 
em função do isolamento social é 
inúmeras vezes maior que a quan-
tidade dos que serão acometidos 
pela COVID-19, e que, mão de obra 
parada, gera enormes perdas eco-
nômicas”, pondera Britto.

recuperação

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), em março, o Brasil per-
deu 1,2 milhão de empregos, 220 
mil em Minas Gerais. “Juntamente 
com as perdas de vidas, o aumento 
do desemprego é a outra face cruel 
dessa crise. A piora do mercado de 
trabalho, que já tem 12 milhões 
de desempregados, impõe mais 
dificuldades de recuperação pós-
-pandemia, apesar de todos os 
esforços do poder público. Algumas 
empresas vão desaparecer, deses-
truturando cadeias produtivas e 
piorando as condições financeiras 

das famílias, das empresas e do 
próprio governo”, contextualiza a 
economista da Fiemg.

Britto aponta ainda números 
preocupantes para a econo-
mia. “Com isso, projetamos 
uma queda de 5,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil e 
de 7,0% do PIB de Minas Gerais 
em 2020, com uma recuperação 
lenta, prevista para meados de 
2022”, afirma. 

Segundo o presidente da Fie-
mg, Flávio Roscoe, o momento 
agora é de agir com racionalidade 
para minimizar os impactos desta 
crise. “É hora de se planejar a re-
tomada segura da atividade, com 
consciência e proteção”. O líder 
industrial defende que é preciso 
dosar as ações para evitar maior 
impacto negativo na economia. 
“Minas Gerais se preparou, fez 
hospital de campanha, empresas 
fizeram máscaras, a produção de 
álcool em gel é suficiente e a Fiemg 
apoiou prontamente todas essas 
medidas. O momento agora é de 
planejar e usarmos a inteligência”, 
afirmou.

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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Obras causam transtornos. Seja pintando 
a parede de casa ou revitalizando uma via, os 
incômodos surgirão, porém, com a conclusão, 
vê-se os benefícios. É o caso das obras do 
Sistema Integrado de Mobilidade de Conta-
gem (SIM) que vai reestruturar o sistema de 
transporte coletivo, a infraestrutura urbana e 
viária do município.

Os canteiros de obras estão se transfor-
mando em edificações e vias novas que trazem 
mais segurança e comodidade para os usuá-
rios. Iniciadas em outubro, as intervenções de 
criação do Corredor Ressaca já são sentidas 
por quem transita da regional de mesmo 
nome até o Industrial.

Com nove quilômetros de extensão, o cor-
redor integra as regionais Ressaca e Nacional à 
Cidade Industrial. A conexão das regiões é feita 
pelas avenidas Severino Ballesteros Rodrigues, 
João Gomes Cardoso, Teleférico, Pio XII e Babita 
Camargos. Diretamente, 121 bairros serão 
beneficiados e mais de 230 mil pessoas serão 
atendidas pelas intervenções de mobilidade, 
mas o impacto será sentido em toda cidade.

Em toda sua extensão, as vias do Corredor 
Ressaca serão revitalizadas com nova massa 
asfáltica, readequação dos canteiros centrais 
e intervenções nos meios-fios e calçadas, que 
serão adaptados com piso tátil e rampas de 

acessibilidade, essenciais para pessoas com 
mobilidade reduzida.

Executadas pela Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes (Transcon), as obras 
estão orçadas em R$ 37 milhões, financiados 
pelo Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), e devem ser concluídas no primeiro 
semestre de 2021.

O presidente da Transcon, Leonardo Reis, 
explicou que as diversas frentes de trabalho no 
Corredor Ressaca são parte das intervenções 
do SIM que são executadas na cidade. “O 
Corredor Ressaca é um dos três corredores 
de transporte que vão garantir mais conforto, 
qualidade e fluidez no trânsito e transporte de 
Contagem. As obras estão a todo vapor, seja 
nas avenidas, na construção e entrega dos 
terminais e também nas intervenções viárias 
ocorridas nos bairros. Tudo isso é o grande 
conjunto de obras do SIM, que vai integrar 
todas as regiões da cidade”, afirmou.

terminal ressaca

Em fase estrutural, as obras do Terminal 
Ressaca devem ser concluídas ainda esse ano. 
As intervenções do canal do Córrego São João 
e Ribeirão Cabral estão finalizadas. Um dos 
dois prédios administrativos do complexo já 

foi erguido e está em fase de acabamento. 
A estrutura metálica de sustentação do 
teto também está quase pronta. Concluída 
a terraplanagem da área, a construção do 
segundo prédio administrativo e plataformas 
de integração terão início.

Cerca de 400 mil passageiros vão circular 
mensalmente pelo local, o que faz dele o maior 
terminal de integração do SIM. Serão duas 
plataformas, sendo uma municipal e outra me-
tropolitana, com estruturas cobertas, acessíveis e 
elevadas, com alturas compatíveis com as portas 
de embarque e desembarque dos ônibus.

Para melhor atendimento e comodidade, 
o projeto do terminal também prevê uma área 
de estacionamento. As vagas serão para uso 
de funcionários e público geral, com vagas 
exclusivas para idosos e pessoas com deficiên-
cia. Os investimentos são de R$ 15,6 milhões, 
financiados pelo PAC.

A plataforma municipal será ponto de 
parada para sete linhas alimentadoras, cinco 
linhas interterminais e duas linhas troncais, 
com um total de 14 linhas do transporte cole-
tivo municipal atendidas. O acesso será pela 
Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, nos 
dois sentidos de tráfego. Para os pedestres, 
haverá também um acesso exclusivo pelo 
Parque Linear do Sarandi.

Para continuar garantindo o 
melhor cuidado à população, bem 
como a promoção da saúde e o 
monitoramento das doenças que 
podem afetar a comunidade, a 
Prefeitura de Uberlândia criou por 
meio do decreto assinado pelo pre-
feito Odelmo Leão (PP), o sistema 
informatizado e digital de vigilância 
epidemiológica. Denominado de 
Sistema Epidemiológico, o ambiente 
virtual fará a consolidação e atuali-
zação de ocorrências das doenças 
de notificação compulsória em todo 
o município. 

Com o sistema criado pela em-
presa pública Processamento de 
Dados de Uberlândia (Prodaub), a 
partir do dia 1º de junho, todas as 
unidades de saúde da rede pública 
e privada deverão fazer o devido 
lançamento das informações refe-
rentes à ocorrência de doenças de 
notificação obrigatória no sistema 
informatizado de Vigilância Epide-
miológica (Vigep). A periodicidade 
do lançamento dos dados e da 
atualização será de 24h. 

A Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da Vigep, será a responsá-
vel por consolidar e guardar os dados 
e as informações, além de prestar 
o apoio técnico para utilização e 
operacionalização às unidades de 
saúde. Também será responsável por 
avaliar a regularidade e consistências 
dos dados informados. Já aos hospi-
tais, caberá o cumprimento integral 
da iniciativa, sob pena de sanções 
previstas em lei. 

O Ministério da Saúde é quem 
estabelece a lista das doenças de 
notificação compulsória em todo o 
país. Nesta lista estão doenças como 
dengue, chikungunya, zika vírus, 
febre amarela, tuberculose, raiva 
humana e até a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) associada 
ao coronavírus. 

Ter os dados atualizados e um 
ambiente integrado e digital contri-
bui para que a Prefeitura de Uber-
lândia monitore os casos, fortaleça 
o sistema epidemiológico local e 
elabore ações de prevenção junto à 
comunidade.

mais de 600 videoconferências garantem
continuidade de audiências em prisões mineiras

Para que as audiências judiciais não ficas-
sem comprometidas durante o período de 
isolamento social, a tecnologia se tornou 
uma alternativa para centenas de encontros 

presenciais realizados diariamente nos fóruns de todo 
o estado. Detentos e adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas estão em contato com juízes 
por meio de sistemas de videoconferências, sem precisar 
sair das unidades onde cumprem sentença. Em 20 dias 
de operação, já foram realizadas 608 audiências. 

O governo de Minas distribuiu 208 kits que incluem 
computadores, modem e webcams para presídios, 
penitenciárias e centros socioeducativos. O investi-
mento, da ordem de R$ 2,5 milhões, é mais uma ação 
para conter a disseminação da COVID-19 nos espaços 
administrados pela Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp). A intenção é que, se bem 
sucedida, a experiência possa ser replicada no período 
pós-isolamento, contribuindo com a execução penal. 

A iniciativa já fazia parte da rotina de algumas pe-
nitenciárias de Minas, mas ganhou reforço e ampliação 
com a compra desses novos equipamentos para aten-
der 100% das unidades prisionais e socioeducativas. 
Além disso, uma equipe específica da área de Tecno-
logia da Informação está trabalhando diariamente 
para testar todos os aparelhos e não deixar nenhum 
espaço fora do projeto.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), o estado é o segundo do Brasil com o maior 
número de audiências a distância, mesmo ainda em 
caráter experimental. A implementação efetiva da prática 
está sendo avaliada do ponto logístico e financeiro, mas, 
sobretudo, do ponto de vista humano. Para o juiz da Vara 
de Execuções Penais de Belo Horizonte Luiz Carlos Rezende 
e Santos, que acompanha estes diálogos e é defensor 
das videoconferências, “o período de pandemia nos 
obrigou a fazer as transformações que já estavam sendo 
pensadas, com esforços para dar todo conforto logístico 
aos indivíduos privados de liberdade”, diz.

De acordo com o magistrado, as audiências virtuais 
serão norma durante a pandemia. “Este é um caminho 
sem volta, desde que continue com a excelência dos 
trabalhos e com a segurança necessária. Estamos 
avançando muito para a melhoria da prestação juris-
dicional”, pontua.

Os números em Minas apontam, em mé-
dia, pelo menos 25 audiências virtuais realizadas 
diariamente em todas as regiões do estado. Mas 
há dias, como a última terça-feira (26/5) em que 
a expectativa é superada: foram 106 audiências 

finalizadas e bem sucedidas. A ação beneficia toda 
a rede, incluindo o Poder Judiciário, o sistema 
prisional, o sistema socioeducativo, servidores e 
detentos. Além da agilidade nos trâmites judiciais, 
há maior segurança, já que não são necessárias 

escoltas e circulação de presos, e redução de custos 
com combustível para os deslocamentos.

O diretor-geral do Departamento Penitenciário de 
Minas Gerais (Depen-MG), Rodrigo Machado, destaca 
que a possibilidade de ampliação dos atendimentos 
jurídicos neste momento de enfrentamento de uma 
crise sanitária é mais uma importante ação da Sejusp 
em parceria com o Poder Judiciário. “Quanto mais as 
unidades puderem promover as audiências a distância, 
menor será a circulação de pessoas fora dos muros e 
mais amplo será o atendimento ao preso, tão neces-
sário para o seu processo de ressocialização”, afirma.

 

Primeira sala

Em Manga, no Norte de Minas, a primeira 
videoconferência foi realizada no dia 26. Já no presí-
dio de Vespasiano, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, as reuniões virtuais já fazem diferença 
na rotina dos gestores. “Antes da pandemia, tinha 
dia que não havia condições de atender a todas 
as demandas de audiências das comarcas. Agora, 
um computador e o apoio dos juízes fizeram total 
diferença no nosso trabalho”, pontua a diretora-
-geral da unidade, Eliane Lopes Coelho. O presídio de 
Vespasiano realizou quatro audiências a distância e 
já tem outras sete agendadas.

Na Penitenciária Jason Soares Albergaria, em 
São Joaquim de Bicas, os testes foram realizados com 
sucesso. Há uma semana, a primeira videoconferência 
ocorreu em uma sala reformada com mão de obra pri-
sional. Já em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a realiza-
ção das audiências virtuais foi pioneira. A Penitenciária 
Professor Aluízio Ignácio de Oliveira foi a primeira do 
Estado a colocar em prática as videoconferências. Ao 
longo de oito meses, a parceria com a Justiça Federal 
economizou R$ 140 mil aos cofres públicos, segundo 
a direção da unidade.  

O mesmo equipamento distribuído em todo o es-
tado para realizar as audiências de custódia pode ser 
utilizado para aproximar aqueles que estão privados 
de liberdade dos seus familiares. Com a suspensão 
das visitas no sistema prisional e redução no sistema 
socioeducativo, em função da pandemia, os compu-
tadores são aliados para receber o carinho de quem 
está fora dos presídios.
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Contagem: obras do Corredor
Ressaca estão a todo vapor
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uberlândia cria sistema de 
vigilância epidemiológica

Prefeito odelmo leão
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restAurAntes de comidA A Quilo PAssArão Por mudAnçAs

ces-mg é contrário Ao uso dA cloroQuinA e HidroXicloroQuinA

PreFeiturA AlertA PArA golPe do teste de covid-19

Após a pandemia do corona-
vírus, os restaurantes que vendem 
comidas pelo sistema de self-service 
terão de repensar a forma de aten-
der os seus clientes. A começar 
pelos locais onde se localizam as 
comidas, já que a maioria fica 
exposta sem um mínimo de pro-
teção, onde várias pessoas pegam 
a mesma colher e falam enquanto 

se servem. Ou seja, o self-service 
funcionava antes das restrições de 
funcionamento, mas certamente 
está condenada para os padrões 
atuais. Quais serão as soluções para 
continuar oferecendo alimentação 
de forma rápida, prática e com 
qualidade? Segundo a Federação 
de Hotéis, Bares e Restaurantes do 
Estado de Minas Gerais (Fhoremg) 

e Sindicato de Hotéis, Restaurantes 
Bares e Similares de Belo Horizonte 
e Região Metropolitana (Sindhorb), 
o número de demissões, desde o 
início da pandemia, poderá passar 
de 14 mil de um total de 40 mil 
funcionários apenas na capital mi-
neira. E grandes estabelecimentos 
não deverão voltar a funcionar, o 
que é muito triste.

Em tempos de pandemia, as 
ações de autoridades sanitárias 
do país devem ser guiadas sempre 
pela ciência. Na última semana, o 
Ministério da Saúde liberou o uso 
da cloroquina e hidroxicloroquina 
sem a observação de efeitos co-
laterais e de estudos científicos de 
eficácia, que, até o momento, apre-
sentam-se incipientes e divergentes 
em pacientes com diagnóstico da 

COVID-19. Diante desse cenário, 
o Conselho Estadual de Saúde de 
Minas Gerais (CES-MG) posiciona-se 
contrário às “Orientações do Mi-
nistério da Saúde para tratamento 
medicamentoso precoce de pacien-
tes com diagnóstico da COVID-19”, 
que recomendam o uso terapêutico 
de cloroquina e hidroxicloroquina. 
Há uma ausência do respaldo téc-
nico de instituições como a Fiocruz 

e universidades. Por outro lado, a 
Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), vêm 
reafirmando que a cloroquina e 
a hidroxicloroquina não foram 
identificadas como eficazes para 
tratar a COVID-19, e que devem ser 
utilizadas apenas em estudos clíni-
cos supervisionados por médicas e 
médicos em ambiente hospitalar.

A Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) está alertando a população 
para um possível golpe: pessoas 
estão aproveitando o momento 
da pandemia do coronavírus e se 
apresentando como enfermeiros 
para fazer testes da COVID-19 em 

domicílio. Segundo a prefeitura, 
nenhuma testagem está aconte-
cendo em residências, exceto em 
casos especiais. Imagens estão 
circulando em redes sociais de 
pessoas tentando entrar em 
prédio se identificando como 

enfermeiros ou pesquisadores. 
Na maioria das vezes, são crimi-
nosos tentando cometer golpes. 
Os moradores devem exigir todas 
as comprovações e credenciais 
de quem os procurar. Na dúvida, 
chame a Polícia Militar.

c A n A l   A B e r t o

Primeira fábrica de células de
bateria de lítio-enxofre do mundo

será instalada em Juiz de Fora

Juiz de Fora será sede da 
primeira fábrica de células 
de bateria de lítio-enxofre do 
mundo. O anúncio foi feito 

pelo governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo), no dia 22. O 
início das operações da “Oxis Brasil”, 
fruto de uma parceria da Companhia 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge) com a britânica Oxis 
Energy, está previsto para 2023.

A adequação de um galpão 
de 20 mil metros quadrados, no 
Parque Industrial da Mercedes-Benz 
que sediará a fábrica, terá início 
imediato, com investimentos iniciais 
da ordem de US$ 56 milhões (cerca 
de R$ 245 milhões). Segundo a Oxy, 
a primeira fase permitirá a produção 
de 5 milhões de células de enxofre de 
lítio (Li-S) por ano, com a opção de 
estender e dobrar a capacidade de 
célula e propriedade. “Isso criará cen-
tenas de empregos, principalmente 
de alta qualificação, nos próximos 

dez anos, com a Oxis tendo acesso à 
expertise e inovação de estudantes 
das respeitáveis universidades de 
Juiz de Fora. Refletindo seu sucesso 
colaborativo com universidades do 
Reino Unido e da Europa, a Oxis está 
buscando ativamente colaborações 
com universidades brasileiras”, diz 
nota divulgada no site da empresa.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e 
Agropecuária da Prefeitura de Juiz 
de Fora, Rômulo Veiga, destaca 
que a prefeitura trabalha para o 
incentivo do setor de tecnologia e 
inovação em Juiz de Fora. “A cidade 
possui vantagens competitivas que 
incluem aspectos logísticos, geo-
gráficos e de formação de mão de 
obra qualificada. Nos últimos anos, 
a Prefeitura vem trabalhando para 
a atração de investimentos como 
este, ligados a atividades tecnoló-
gicas e sustentáveis, geradores de 
empregos altamente qualificados”.

Fundada em 2005, a Oxis 
está envolvida no design, desen-
volvimento e segue em direção à 
produção comercial das células 
de lítio-enxofre, componentes das 
baterias, como as utilizadas em 
veículos elétricos, para atender 
indústrias de defesa e aeroespacial 
– de tripulados e não tripulados. 

“Dentro de cinco anos, esta 
fábrica será um centro de ex-
celência, produzindo células e 
sistemas de baterias e baterias de 
enxofre de lítio de classe mundial. 
Exportando para todo o mundo 
para diversos mercados: Aviação, 
Defesa, Veículos Elétricos Pesados, 
Veículos Comerciais Leves e Em-
barcações Marítimas de grande 
porte. Nosso objetivo é ajudar 
o Governo Brasileiro a eliminar 
todos os ônibus ICE (motor de 
combustão interna) por um perí-
odo de 25 anos, o que equivale à 
produção de mais de 4 bilhões de 
células. O Brasil possui o terceiro 
maior mercado de ônibus do 
mundo, com 700.000 ônibus ICE 
atualmente em circulação”, afir-
mou o presidente da Oxis Energy, 
Huw Hampson-Jones.

O investimento em Juiz de Fora 
faz parte das ações da Codemge 
para incentivo à indústria de alta 
tecnologia no estado. Entre os 
benefícios para Juiz de Fora e para 
Minas Gerais, o diretor-presidente 
da Companhia, Dante de Ma-
tos, destaca “a transferência de 
tecnologia, a geração de novos 
empregos, além da projeção do 
estado no cenário econômico in-
ternacional em um segmento de 
vanguarda”.

secretário de desenvolvimento econômico,
turismo e Agropecuária, rômulo veiga

M
ar

ce
lo

 R
ib

ei
ro

Montes Claros começa a multar
quem rompe isolamento social

Com o apoio da MCTrans, Guar-
da Municipal, Corpo de Bombeiros 
e das polícias Civil, Militar e Rodovi-
ária Federal, a Prefeitura de Mon-
tes Claros implantou barreiras nas 
principais entradas da cidade, além 
da rodoviária e do aeroporto. Nes-
ses locais, equipes do município 
abordam os visitantes que chegam 
de outras cidades e fazem uma 
pequena checagem para verificar 
sintomas da COVID-19, como febre 
e coriza. Aqueles que apresentam 
indícios recebem uma pulseira 
vermelha, indicando a necessidade 
de adotar o isolamento social por 
14 dias. Já as pessoas sem sinais 
recebem uma pulseira amarela 
e são orientadas a se isolar por 
7 dias. Mais de 2 mil pessoas já 
receberam as pulseiras.

Agentes da Secretaria de Saúde 
realizam então visitas nos endere-
ços fornecidos pelos visitantes para 

saber se o isolamento está sendo 
cumprido. Infelizmente, foi verifica-
do que cerca de 900 delas descum-
priram as regras de isolamento, 
e já estão sendo penalizadas. As 
multas estão sendo publicadas 
no Diário Oficial do Município e as 
pessoas têm 15 dias para recorrer.

É importante que as pessoas se 
conscientizem que aderir às regras 
do isolamento tem muito mais 
importância do que apenas evitar 
o pagamento de uma multa, já 
que a obediência às diretrizes da 
Secretaria de Saúde significa, nesse 
momento, salvar vidas.

inFrAção leve 
(retirada da pulseira) 

R$ 300,00

inFrAção médiA 
(romper isolamento de 7 dias)

R$ 1.125,30

inFrAção grAve
(romper isolamento de 14 dias)

R$ 1.900,00

o valor das penalidades 
varia de acordo com a 
gravidade da infração:
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governo de mg vai construir poços artesia-
nos. O governo de Minas Gerais vai selecionar 
municípios de regiões com baixa disponibi-
lidade de água potável para construção de 
cem poços artesianos nos próximos 2 anos. 
O edital com as orientações às prefeituras já 
foi publicado. Os trabalhos serão coordenados 
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad). 
O objetivo é selecionar cidades em que há 
comunidades com dificuldades de obter água 
potável para as necessidades diárias. Cada 
prefeito pode solicitar, no máximo, cinco 
poços a serem construídos no município. As 
regiões mais afetadas pela falta de água terão 
prioridade. 

mPes lideradas por mulheres são mais prejudi-
cadas na crise. Pesquisas realizadas pelo Sebrae 
desde o anúncio da pandemia mostram que a crise 
econômica atingiu praticamente todos os setores 
da atividade econômica, mas foi especialmente 
prejudicial para as mulheres empreendedoras. 
Segundo estudo feito pelo Sebrae, em parceria 
com a Fundação Getulio Vargas, as mulheres foram 
mais afetadas pela crise sanitária. A proporção de 
empresárias com dívidas em atraso é maior que a 
encontrada entre os homens. Porém, elas demiti-
ram bem menos e, ainda segundo o levantamento, 
estão buscando mais soluções digitais que os 
homens para continuar funcionando e avançarem 
mais que os empresários no sentido de implemen-
tar as vendas on-line. Fonte: sebrae de notícias

Alex, da dupla (Alan & Alex), com
o empresário Fabiano lopes Ferreira,

em momento de descontração,
antes da covid-19

só alegria
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não é hora de treinar ao ar
livre e nem voltar à academia

Atividade intensa pode impactar diretamente no sistema imunológico e reduzir a proteção ao coronavírus

t
odos sabem que a atividade 
física é uma importante alia-
da para a saúde. Mas, uma 
pesquisa feita pela Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
juntamente com o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, apontou que, com a pandemia, 
ela pode não ser uma boa ideia. É que, 
segundo o estudo, a prática de exercício 
físico com carga do treino elevada pode 
causar redução no sistema imunológico 
em até 72 horas, deixando a pessoa mais 
suscetível ao vírus.

O professor do Departamento de 
Esportes da EEFFTO, Marco Túlio de Mello, 
explica que não é o momento de se exercitar 
ao ar livre e nem na academia. “Quando a 
pessoa faz a atividade física, sua frequência 
respiratória fica maior, todo mundo ali exala 
uma quantidade de oxigênio e, automatica-
mente, de micropartículas e vírus, que serão 
lançados mais longe do que um ou dois 
metros, podendo chegar a até 10 metros”.

Ele ressalta a importância de dar aten-
ção à pesquisa, afinal não há como saber a 
ação do coronavírus em cada organismo. “É 
hora de ficar mais quieto, não começar ne-
nhum exercício do zero e, para quem já pra-
tica, não exagerar e manter a prática leve”. 

O professor acrescenta que é preciso 
entender que estamos vivendo algo novo, 
portanto, não sabemos qual será a conse-

quência longitudinal da pandemia. “E o 
que esse vírus pode trazer cronicamente no 
sistema imunológico, artérias, pulmões, 
parte sistêmica e geral e circulatória, por 
isso é prudente que todos fiquem em casa”.

maneirar é o verbo 

Ele informa que quando feito em 
uma intensidade mais forte, vigorosa 
e extrema, o exercício acaba causando 
baixa no sistema imunológico. O professor 
explica que essa redução da imunidade 
pode deixar a pessoa mais suscetível a 
doenças. “Quando ela for a uma padaria, 
supermercado ou farmácia, por exem-
plo, pode estar mais exposta ao vírus. O 
perigo começa quando a pessoa passa 
a se exercitar com uma carga pesada. É 
preciso optar, neste momento, por algo 
moderado para baixo”, ensina. 

No entanto, como a atividade física 
tem sido uma válvula de escape, durante 
o isolamento social, ele orienta que se 
exercitar sozinho requer muita atenção. 
“Tudo vai depender, por exemplo, se a 
pessoa vai fazer o exercício de maneira 
adequada, que não cause nenhum pro-
blema ortopédico e não traga risco”.

Para finalizar, o professor esclarece 
que, após 6 meses ou um pouco mais, a 
atividade física melhora significativamente 
nosso sistema imunológico, mas que isso 
acontece em longo prazo. “Contudo, para 
que isso ocorra, o praticante precisa ter boa 
saúde, dormir bem e ter uma boa nutrição”.Atividade leve e moderada é a mais indicada no momento
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estádio Parque do sabiá em
uberlândia completa 38 anos

O Estádio Parque do Sabiá, 
palco de grandes eventos espor-
tivos e culturais, completou 38 
anos. O local foi inaugurado em 
27 de maio de 1982, com o jogo 
entre Brasil e Irlanda do Norte, 
que terminou com goleada brasi-
leira pelo placar de 7 a 0. A partida 
jogo inaugural é considerada 
até hoje como um dos principais 
eventos já realizados no “Gigante 
do Parque”, 8º maior estádio do 
país, de acordo com a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF).

Ao longo da história, o Estádio 
Parque do Sabiá recebeu grandes 
shows nacionais e internacionais e 
foi palco de amistosos da Seleção 
Brasileira contra Chile, Paraguai 
e Bulgária e competições como 
Campeonato Sul-Americano de 
Futebol Feminino, Copa dos Cam-
peões Sul-Americanos de Clubes, 
Campeonato Brasileiro de Clubes, 
Campeonato Brasileiro de Clubes 
de Futebol Feminino, Campeonato 
Brasileiro e Taça Libertadores. No 
âmbito local, o destaque do está-
dio fica por conta da campanha 
vitoriosa do Uberlândia Esporte 
Clube (UEC), que culminou na 
conquista do título inédito da Taça 
CBF em 1984.

O estádio tem 15 mil metros 
quadrados e permissão para 
receber até 39.990 pessoas nas 
cadeiras e arquibancadas durante 
eventos esportivos. Para shows, 
com a utilização do gramado pelo 

público, esse número aumenta e 
pode chegar a 46.782 pessoas.

São 68 saídas de emergência, 
21 banheiros, quatro vestiários, 
sala de imprensa, sala de arbi-
tragem, sala da federação, sala 
de coletiva de imprensa, área 
financeira, cabines de transmissão 
de rádio e televisão, cabine do 
Corpo de Bombeiros, cabine de 
controle de iluminação, cabine 
de controle do placar eletrônico, 
sala de monitoramento e controle 
de acesso, departamento médico, 
bares, catracas, bilheteria e dois ca-
marotes, com 40 cadeiras cada. O 
local é adaptado para cadeirantes 
e possui elevadores. A iluminação 
do campo é feita por 104 refletores.

melhorias

Recentemente, o Estádio Par-
que do Sabiá recebeu melhorias 
feitas pela Prefeitura de Uber-
lândia, por meio da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte 
e Lazer (Futel). Entre elas estão à re-
visão na parte elétrica e hidráulica, 
revitalização dos bares, da tribuna 
de honra, da sala de imprensa e 
dos camarotes, além de pintura 
dos corredores de acesso às cabi-
nes de rádio, do vestiário principal 
e do anel inferior (próximo ao 
fosso), que contorna todo o está-
dio. O gramado também recebeu 
tratamento especial e no estacio-
namento externo foi feita a subs-
tituição de lâmpadas queimadas.

estádio foi inaugurado com a partida Brasil e irlanda do norte em 1982
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Nada será como antes

O mundo será diferente 
após a COVID-19. Muitos 
conceitos, forma de agir, 

cuidados com saneamento bá-
sico, investimentos na saúde, 
melhor escolha de políticos virão 
numa escala sem volta. O futebol 
não vai fugir desta realidade.

Aqui no Brasil sobram está-
dios e faltam hospitais. A Copa 
de 2014 revelou a mania de 
grandeza de um país pobre. O 
governo queria 18 sedes e cus-
tou a ser convencido de que 12 
seria o bastante. Os elefantes 
brancos estão à mostra, cons-
truídos com a pressa de sempre 
escancaram a farra de exageros 
e gastos malucos.

A cada dia estamos sempre 
noticiando atrasos de paga-
mentos nos clubes, dívidas na 
Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), corte de água 
e energia, causas na justiça 
e passivos assustadores num 
vexame sem fim.

Não adianta colocar a culpa 
no coronavírus. A tragédia vem 
de longo tempo, sem perspec-
tiva de ser aliviada e garantir a 
sobrevivência de nossos clubes 
centenários nos próximos anos.

Cruzeiro e Atlético também 
entraram nessa loucura, come-
çaram a comprar jogadores, 
contratar comissões técnicas, 
pagar salários de futebol eu-
ropeu e viram da noite para o 
dia dívidas se aproximando do 
bilhão de reais. 

Um presidente de clube 
não é responsabilizado pelas 
bobagens ou desonestidades 
e joga para a diretoria seguinte 
uma carga incrível de respon-
sabilidades e a próxima para a 
próxima num carrossel sem fim.

Para rolar as dívidas, Atlé-
t ico e  Cruzeiro estão com 
suas receitas comprometidas 
até quando? Não se sabe. E 
não adianta ficar esperando 
ajuda do governo federal, 
porque  o  nosso  pa í s  tem 
problemas muito maiores do 
que este.

Há exceções a registrar: 
clubes de menos expressão na-
cional, como Fortaleza, Bahia, 
Atlético Paranaense e Ceará, já 
caíram na real e pararam para 
pensar.

O Furacão tem ganhado tí-
tulos com receita muito menor 
e um profissionalismo invejá-

vel, criando jogadores na sua 
base e contratando com pru-
dência e competência.

O grande Corinthians está 
com água até o pescoço, três 
grandes do Rio: Vasco, Bo-
tafogo e Fluminense estão 
diminuindo de tamanho e 
relevância e até o Flamengo 
passou a gastar o mesmo que 
arrecada e, agora, reduz salá-
rios e dispensa funcionários.

Alguma coisa tem que ser 
feita, urgentemente, antes que 
o caos se instale. A paixão do 
torcedor cobra grandes equi-
pes, craques, gastos, reforços 
e títulos.

Desculpem esta ponta de 
pessimismo num momento tão 
dramático com a pandemia que 
nos assola. Mas não coloquem 
a culpa nela, que é a consequ-
ência, não a causa dos nossos 
males dentro e fora das quatro 
linhas.

Nos próximos dias, vamos 
celebrar a volta da bola, recu-
perar a alegria dos estádios, 
matar a saudade deste esporte 
mágico que se chama futebol. 
Mas, prestem atenção, nada 
será como antes.


