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Até 50% das escolas
particulares no brasil
correm risco de falir

S

egundo o estudo divulgado pela União
pelas Escolas Particulares de Pequeno e
Médio Porte, entre 30% e 50% das instituições de ensino privado do país correm
risco de falir até o final deste ano devido à pandemia
do novo coronavírus. Dos mais de 400 colégios
ouvidos em todas as cidades brasileiras, incluindo
Belo Horizonte, 95% declararam ter casos de cancelamento de matrículas. Além disso, inadimplência,
atrasos e pedidos de desconto nas mensalidades
levam a perdas na casa dos 50% do faturamento.
“A margem de lucro de uma escola, quando bem
organizada, gira em torno de 15%. Se ela criou ao
longo dos anos algum fundo, reservando 5 desses
15% todo mês, estamos falando que já se foi quase
um ano de reserva nesses 3 meses. Porém, essa é a
situação no melhor cenário. A realidade está muito
longe disso”, afirma Tadeu da Ponte, um dos autores
da pesquisa.
Economia – Página 5

Conexão de qualidade é privilégio no Brasil. É o que se pode
concluir com a pesquisa TIC Domicílios 2019, realizada pelo
Cetic.br. De acordo com o estudo, um em cada quatro brasileiros,
um grupo de 47 milhões de pessoas seguem desconectadas.
Entre aqueles que possuem acesso, 58% têm o telefone móvel
como a única forma de acesso à internet, essa proporção chega
a 85% na classe D e E. O uso exclusivo do telefone também predomina entre a população preta (65%) e parda (61%), frente a
51% dos cidadãos brancos.
Geral – Página 8

Transtorno Dismórfico Corporal
atinge 4,1 milhões de brasileiros

Imprensa sofreu mais de 11 mil
ataques por dia em 2019

Fechamento do comércio em BH
abala estrutura que gera média
de 1,5 milhão de empregos

Avaliada por especialistas como um sério ataque à democracia, a violência contra jornalistas e veículos de comunicação
tem crescido consideravelmente. Dados da Fenaj apontaram
que, no ano passado, as ações deram um salto de 54%. Em
2019, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável por metade
das provocações. Já este ano, ele é considerado o principal
agressor, tendo proferido, até o início de maio, 179 ataques à
imprensa, sendo 28 deles agressões diretas a jornalistas, duas
ocorrências direcionadas à Fenaj e 149 tentativas de descredibilização da imprensa.

Uma média de 8 em cada 10 estabelecimentos
comerciais de Belo Horizonte foram ou ainda estão fechados para cumprir o decreto da prefeitura
de isolamento social para evitar a propagação da
COVID-19. Neste período, de acordo com avaliação do
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, houve
um prejuízo financeiro sem precedente para o segmento. Segundo ele, o setor de comércio e serviços
representa 88% do total das empresas e 72% do PIB
da cidade, proporcionando uma média 1,5 milhão de
postos de trabalho na capital mineira. A luta da entidade, conforme seu presidente, segue sendo cuidar
da saúde das pessoas, das empresas e dos empregos.

Geral – Página 9

Novos planos para o turismo
e a cultura em Minas Gerais

CDL/BH

Quase 60% da população têm
internet apenas no celular

O Transtorno Dismórfico Corporal, também conhecido como
Síndrome da Feiura Imaginária, atinge cerca de 2% a 3% dos
brasileiros, ou seja, aproximadamente 4,1 milhões de pessoas. Ele
é caracterizado por ser uma preocupação exagerada com defeitos
inexistentes ou bem pequenos na aparência física. “Os portadores
tendem a acreditar que são pouco atrativos, feios, deformados
ou anormais, quando, na verdade, eles são vistos pelos outros
como normais. Essa preocupação excessiva com tais ‘falhas’ acaba
levando a comportamentos repetitivos de difícil controle e nada
prazerosos”, explica o psiquiatra Marcelo Rodrigues.

O novo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais, Leônidas Oliveira, mesmo tendo assumido o posto recentemente já tem um plano de ações pronto que visa desenvolver o
turismo do estado. O objetivo é começar apoiando o segmento
neste momento de dificuldade devido à pandemia que assola
também esse setor.
Cidade – Página 10

Temperaturas baixas
não devem impedir
atividade física

Saúde e Vida – Página 7

COVID-19 provoca retração
de 26% no setor de beleza

Economia
–
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Contagem quer diminuir salários e
gerar economia de R$ 20 milhões

Cidades
–
Página 10

Presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva,
está acompanhando o problema de perto
Opinião – Página 2
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Da redação

A

s consequências
da pandemia para
a economia são
alarmantes em
todo o mundo e na capital
mineira o cenário não é di-

ferente. Durante entrevista
especial ao Edição do Brasil,
o presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, aponta
que 8 em cada 10 estabelecimentos de Belo Horizonte
estão fechados e sem data

Divulgação

Comércio de BH não pode ser penalizado por
suposta negligência no combate ao coronavírus

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva

Qual foi o prejuízo do comércio durante esse tempo parado?

Como surgiu a campanha Juro Zero e
o programa É Prá Já?

Os efeitos são desastrosos para as empresas em
virtude, principalmente, do fechamento da maioria
dos estabelecimentos do setor de comércio e serviços.
Não possuímos dados estratificados por regionais, mas
falando no todo estimamos que 8 em cada 10 estabelecimentos da capital estão fechados e sem data para
reabrir. Ao incorporarmos as empresas do segmento de
serviços, chegamos ao montante de 9 em cada 10 que
estão totalmente paradas em função do decreto municipal. É importante apontar esses números porque o setor
de comércio e serviços da cidade representa 88% das
empresas, 72% do Produto Interno Bruto (PIB) e quase
1,5 milhão de empregos em Belo Horizonte.

A campanha foi lançada no princípio do mês de abril,
tendo como objetivo sensibilizar os bancos públicos e
privados a promoverem linhas de crédito sem juros para
socorrer o setor produtivo. A campanha teve como eixo,
“hora de juro zero para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar”. Afinal está na hora das
nossas instituições do sistema financeiro, que no Brasil
lucram como em nenhum outro lugar do mundo, darem
uma real contribuição ao país neste momento de crise.
Outra ação foi lançada no dia 22 de abril. Por meio
do programa É Prá Já, a CDL/BH disponibiliza uma
série de serviços, benefícios e alternativas para garantir
a sobrevivência das empresas e a manutenção dos
empregos. Também ampliou o leque de parcerias para
oferecer serviços que vão reduzir os custos das empresas,
desde a conta de energia elétrica, serviços de telefonia
até planos de saúde.  

Qual foi a assistência prestada pela
CDL/BH durante esse período?
Cuidar da saúde das pessoas, das empresas e dos
empregos. Esta tem sido a condução do trabalho da
CDL/BH nesse período de pandemia. E para isso a
entidade tem realizado uma série de ações de apoio
aos empresários dos setores de comércio e serviços
da capital mineira. No mês de março, realizamos uma
grande campanha de conscientização, com a parceria
da Secretaria de Estado de Saúde e da Unimed-BH,
sobre a prevenção ao coronavírus junto a lojistas, empregados e consumidores em vários centros comerciais
de Belo Horizonte.
De lá para cá, muito já foi feito. Intensificamos o
diálogo com as diversas esferas dos governos, solicitando
medidas econômicas para minimizar os prejuízos que
estão sendo causados aos setores de comércio e serviços.
Boa parte delas foi atendida nos mais recentes anúncios
divulgados pelos governos. Nosso trabalho junto aos
bancos também foi grande, sempre procurando linhas
de crédito com juros menores.

Qual a sua avaliação sobre a postura
da PBH?
Com a autoridade de quem teve como primeira preocupação nessa pandemia a preservação da
saúde e da vida das pessoas, a CDL/BH conclama a
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a iniciar imediatamente o diálogo com o governo do Estado para
o combate conjunto à propagação da COVID-19.
No último dia 29, quando a PBH anunciou o impedimento da abertura de novas atividades previstas para
o dia 1º de junho, ficou evidente que o principal motivo
para a tomada dessa decisão foi a situação do coronavírus
no interior do estado e o seu possível impacto na capital.

“Ainda é difícil avaliar como a
economia vai se comportar”

para reabrir. Além disso, diz
que “o comércio de BH não
pode ser penalizado por
uma suposta negligência no
combate ao coronavírus no
interior do estado. Por isso,
a necessidade urgente do
diálogo entre a prefeitura
do município e o governo do

O comércio de Belo Horizonte já está dando uma
enorme contribuição no enfrentamento ao coronavírus
na cidade. Respeitamos todas as medidas anunciadas
pela PBH, especialmente o isolamento social. Fizemos
um grande sacrifício. A maioria dos estabelecimentos
dos setores de comércio e serviços fecharam as portas e
procurou manter os seus empregos.
Temos a convicção de que tal comportamento foi de
fundamental importância para salvar vidas. Entendemos
que o comércio de BH não pode ser penalizado por uma
suposta negligência no combate ao coronavírus no
interior do estado. Por isso, a necessidade urgente do
diálogo entre a PBH e o governo do Estado para encontrar
soluções para este problema. A CDL/BH está à inteira
disposição para colaborar nessa união de esforços.

Quais são os próximos passos agora
que o comércio reabriu?
Nem todos os estabelecimentos puderam reabrir.
Ainda é preciso esperar as próximas resoluções das autoridades. Para os que reabriram, estamos dando todas as
orientações possíveis para que adotem os procedimentos
necessários para garantir a saúde e preservar a vida de
trabalhadores e consumidores.

Há previsão de quanto tempo iremos
demorar a “voltar ao normal”?
Vai depender do comportamento da pandemia no
Brasil e no mundo. Ainda é difícil avaliar como a economia
vai se comportar.

Você consegue fazer o diagnóstico de
como será esse “novo normal”?
Com certeza sairemos dessa pandemia muito diferente. O setor de varejo precisou e vai precisar se reinventar
a cada dia, assim como toda a cadeia produtiva.

Quais dicas você daria aos
comerciantes para enfrentar
esse período de incertezas?
É necessário manter a calma para minimizar as perdas financeiras, pois em um estado de ansiedade, pânico ou estresse, fica difícil tomar as decisões certas.
Rever as contas para verificar se é possível cortar
despesas desnecessárias.
Evitar estocar produtos. Você pode acabar cometendo um erro simples, mas ruim para quem busca
recuperar perdas financeiras, por menores que elas
sejam: comprar o que não precisa e desequilibrar o
já frágil orçamento.
Ligar para o credor. Conversar com os credores deve
ser uma das primeiras medidas a serem tomadas no
caso de crises e redução de receita. Pergunte sobre a
possibilidade de adiar pagamentos por um espaço de
tempo em que você acredita que terá meios de lidar
melhor com a situação, questione sobre a possibilidade de redução e, sempre que tiver dúvidas sobre a
situação dos cartões de crédito e os empréstimos que
tenha contraído, ligue para as agências e seguradoras
e explique a sua situação.
Criar um plano de longo prazo. Mesmo sabendo das
perdas financeiras, é essencial ter um plano melhor
estruturado. Dependendo do impacto, a recuperação
pode envolver alguns meses. Sendo assim, quanto
mais claro o caminho a ser percorrido estiver, maiores
serão as chances de sucesso e mais sólidas as decisões
tomadas.

EDITORIAL

Bady Curi Neto

Um novo mundo surgirá

H

á necessidade premente de uma ação por parte de profissionais da
saúde, visando apoiar os brasileiros de todas as idades e classes sociais
com aconselhamentos psicológicos, tendo como fio da meada as circunstâncias do isolamento social. Isto seria importante para evitar uma
situação de desolamento das pessoas, atualmente submetidas a uma descomunal
pressão ocasionada pelos malefícios do coronavírus. Afinal, não adianta só o
distanciamento de todos, se o tempo vai passando e provocando inquietação
na mente, no coração e na condição física dos humanos.
Todos sabem que casos de pandemia ocorrem de tempos em tempos nos
continentes. Contudo, a sociedade moderna não está acostumada a este tipo de
germe, e a vida enjaulada, como de fato está, vem provocando um verdadeiro
desassossego nessa gente. O pânico já contagia a mente de representantes de
setores significativos, inclusive e sobretudo, dos emissários da área produtiva.
Recente levantamento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) baliza: 77%
dos entrevistados que estão no mercado de trabalho têm medo de perder os seus
empregos. E, como se sabe, uma das maneiras de fazer disseminar a riqueza de
um país é a contratação de profissionais, preferencialmente de carteira assinada.
São estes salários de valores diversificados capazes de fazer girar o dinheiro nas
mãos dos empregados, contribuindo substancialmente para distribuição de renda
um fato concreto aqui no Brasil e demais nações mundiais.
Os problemas são reais, mas o vírus, esse inimigo invisível, se transformou
em pesadelo para 23% dos brasileiros, pois eles perderam totalmente suas
respectivas rendas. Na sondagem feita pela CNI, lamentavelmente há uma
constatação deprimente: 17% dos avaliados tiveram redução no ganho mensal,
atingindo um total de 40% neste conjunto de circunstâncias avaliadas. Essas
informações foram difundidas pelo próprio presidente da entidade, o empresário
Robson Braga de Andrade.
Quando um órgão da grandeza da CNI disponibiliza esses números à população, acrescentando também que quatro em cada 10 pessoas acima de 16
anos perderam seu poder de compra, fica cristalizada a sinalização do início da
maior recessão da história recente de nossa economia. Em Brasília, especialistas
já apontam para uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos 9%.
Isso significa a paralisação também no setor fecundo, enfraquecendo também
os empresários, o agronegócio, enfim, a cadeia produtiva nacional.
No cenário após a pandemia, as pessoas cujas as vidas foram preservadas
irão carecer de encontrar um novo ritmo para se posicionar enquanto seres humanos de uma sociedade civilizada. Inclusive, o princípio de tudo poderia ser a
necessidade de estabelecer um novo padrão de consumo mais em sintonia com
o novo mundo prestes a brilhar no horizonte. A partir de então, a atuação de
profissionais considerados preponderantes no ramo da psicologia, aliados aos
programas sociais a serem implementados pelo poder público, teriam um significado extraordinário, no sentido de evitar que após o fim do drama denominado
de COVID-19, ainda fôssemos postulados a conviver com pessoas amofinadas nos
rincões de nosso Brasil, muitas delas estressadas devido ao isolamento social,
embora essa medida tenha sido levada a efeito em nome de um fato concreto:
a vida compensa, apesar dos dissabores a que todos estão reprimidos ocasionalmente. Porém, isso seria a prova cabal e probatória indicativa de que somos
seres inteligentes, vivos e vivendo no globo terrestre, sob a concessão de uma
seiva celestial maior emanando do poder divino.

Estado para encontrar soluções para este problema”.
Ele afirma ainda que é
difícil prever como a economia irá se comportar,
mas salienta que o setor
varejista precisou e precisa
se reinventar. Confira a
entrevista.

Advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

Poderes em conflito - Judiciário x Executivo

O

s poderes da União que deveriam
ser independentes e harmônicos
entre si, cada qual com suas funções e atribuições previstas na
Constituição, nos últimos dias, não têm se
mostrado tão harmônicos. A interferência
em atos e prerrogativas exclusivas do Executivo pelos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), em decisões monocráticas,
tem trazido certo desconforto entre o Palácio e a Justiça, a exemplo da suspensão da
posse do ministro da Justiça e a suspenção
da expulsão de funcionários da Embaixada
da Venezuela em Brasília e consulados em
Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro
e São Paulo.
O ministro Celso de Mello não poupou
esforços em agravar a crise, ao despachar
nos autos do inquérito que apura possível
interferência de Bolsonaro na Polícia Federal,
intimando os ministros de Estado, testemunhas, para prestarem depoimento, se
necessário, sob vara ou condução coercitiva,
esquecendo-se da prerrogativa dos cargos
ocupados. Não digo isto nem por serem militares de alta patente, mas em razão, frise-se,
da prerrogativa funcional estabelecida em
nosso ordenamento Jurídico.
A crise intensificou com a decisão do
decano da Suprema Corte, que após ouvir e
assistir a gravação da reunião do presidente
e seus ministros, nos autos do inquérito
supra, determinou a quebra de seu sigilo. A
decisão causou estranheza, pois a retirada do
sigilo se deu quase na inteireza absoluta da
reunião, ultrapassando o objeto do inquérito,
ao argumento que impera o princípio da
publicidade, e que a divulgação de trechos
fragmentados poderia trazer especulações
a respeito do teor da reunião.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, em parecer que antecedeu a decisão
do ministro, opinou contrário à divulgação na
íntegra da reunião, entendendo que a divulgação deveria se ater às falas do presidente
relacionadas com a investigação, nada mais.
Não se pode desaperceber que cabe ao
procurador-geral da República autonomia
para requerer provas necessárias, a conveniência ou não da divulgação, certo de que
será, se assim inferir pela existência de provas
suficientes para o oferecimento de denúncia
crime, o autor da ação penal.
Ressalte-se que o princípio da publicidade
não tem a elasticidade que entendeu o ministro Celso de Mello. A publicidade se dá para os
atos praticados pelo governo e pelos poderes
da União, e não por reuniões estratégicas
ou que antecedem o ato a ser publicado. A
divulgação da reunião fechada, na qual ministros emitiam opiniões particulares, quando
divulgadas, ofendeu os componentes do STF,
desencadeando uma série de medidas, a meu
ver, como reação às malfadadas falas, o que
não coaduna com o senso de justiça.
Na reunião, o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, em um arrobo de
retórica, falou que, por ele, “colocava os
vagabundos na cadeia, começando pelo
STF”. Em razão da fala, o ministro Alexandre
de Moraes mandou intimar Weintraub para
prestar esclarecimentos.
Ora, a fala, mesmo que absurda, foi
proferida em uma reunião fechada, em
uma manifestação particular de indignação
contra o STF. Criminalizar manifestação de
pensamento em ambiente fechado é, a meu
ver, instituir a censura pelo Poder Judiciário,
em desconformidade com Estado Democrático de Direito.

Logo após, o STF, utilizando-se de um inquérito “particular” determinou uma série de buscas
e apreensões na residência de várias autoridades
que apoiam Bolsonaro e de alguma forma
manifestaram contra a atuação dos ministros
da Corte, acirrando a crise institucional.
Celso de Mello, em razão de uma petição
de partidos políticos no inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, abriu vista ao procurador
da República, sob o pedido de busca e apreensão
do celular presidencial. Tal despacho levou o General Heleno (chefe do Gabinete de Segurança
Institucional), em nota, a dizer que se fosse determinado a apreensão do celular do presidente
poderia ter consequências imprevisíveis.
Insatisfeito, parecendo não ver a crise institucional que se apodera, o decano determinou o envio ao procurador-geral da República,
três petições sobre o possível enquadramento
do general na Lei de Segurança Nacional e
crime de responsabilidade em razão da nota
suprareferida.
Com a devida vênia do entendimento
de Celso de Mello, o que fez o general Heleno, ministro do Gabinete Institucional, foi
antecipar uma provável ruptura total entre
a Suprema Corte e o representante maior
da Nação, que, se porventura viesse a ser
determinada a busca e apreensão de seu
telefone, obviamente, não iria se sujeitar
a decisão da Justiça, não por estar acima
da lei, mas em observância a segurança
nacional, já que o aparelho da presidência
pode conter conversas com outros países,
revelando-se segredos de Estado.
A hora não é de enfrentamento, de
disputa de poderes, é de temperança, que
não falte juízo ao procurador e aos juízes
da Corte Suprema, em respeito ao Estado
Democrático de Direito. Tenho dito!
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Jornalistas avaliam perfil de
secretários do governo Zema

A

VIGÍLIAS
Política em Pará de Minas
Mesmo à espera de possíveis mudanças no calendário eleitoral, o ex-prefeito Antônio Júlio (MDB) continua deixando claro
sua pretensão de se candidatar no pleito deste ano em Pará de
Minas, sua cidade natal. Tanto é que tem concedido entrevistas,
realizado encontros políticos e se mantido ativo nas redes sociais. Além de ex-prefeito e ex-deputado de várias legislaturas,
também foi presidente da ALMG e comandou a Associação
Mineira de Municípios (AMN). Do lado oposto, seu adversário
político, o deputado estadual Inácio Franco (PV), o silêncio
impera quando o assunto é sucessão no município mineiro.

Opinião de vários jornalistas

Eujácio Silva

Arquivo pessoal

simplicidade e a transparência fazem
parte de um cotidiano que por vezes
pautam a vida do governador Romeu
Zema (Novo). Talvez por conta desta
realidade, ele é bem avaliado pelos mineiros,
mesmo diante das circunstâncias adversas em
função da crise sanitária.
São exatamente os malefícios da COVID-19
que estão dilacerando a conjuntura fiscal e econômica de Minas Gerais, por conta do fechamento do comércio e das indústrias, cuja realidade
está colocando a arrecadação de impostos em
patamares comprometedores, e isto só vem
ampliar o quadro de dificuldades do tesouro estadual na hora de pagar a contas, especialmente
em relação à quitação da folha dos funcionários.
O governo faz um enorme malabarismo para
cumprir os compromissos prioritários. A situação
é de tal ordem que o chefe do Executivo avisou
ao Judiciário e ao Legislativo: fica em apuros na
hora de repassar a quota obrigatória, com os
respectivos valores, para que esses outros poderes
possam funcionar regularmente.
Diante deste quadro, os meios políticos
fazem uma série de questionamentos como
por exemplo, se o eleitor ao fazer a opção
pelo governador Zema, um empresário de
sucesso e sem experiência política, nutria esse
estilo de administração à época? Tem mais,
mesmo ocupando pela primeira vez um cargo
tão significativo, o titular ainda conta com um
secretariado eminentemente técnico. Afinal, é
fácil administrar uma estrutura poderosa como
tal apenas com auxiliares sem prestígio e/ou
experiência política?

América Antunes condena estilo
neoliberal em voga ultimamente

Sem meias palavras, o jornalista Eduardo de
Ávila, diretor da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (Amce), emitiu a seguinte avaliação
em relação ao secretariado de Romeu Zema:
“já pude manifestar diretamente ao governador
sobre este assunto. Entendo que o perfil mesclado em sua equipe, técnico e político, seria
condutor a realizar o seu grande projeto. Refiro
a atingir o equilíbrio das contas do estado, que
foram dilaceradas, sobretudo a partir de 2002.
E mais, ao meu pensar, o Partido Novo é o seu
maior entrave. Prejudica mais que o maior e
ferrenho adversário”.
“Hoje, o governo estadual não tem nenhum
secretário com cargo público, seja estadual ou
federal. É uma nova experiência pela qual está
passando o Executivo mineiro que nunca antes
tinha acontecido. É uma opção do governador
Zema, mas a situação tem de ser bem analisada, pois carece de ter sustentação política para o
andamento coeso com os deputados estaduais,
federais, juntamente com os demais poderes:
Legislativo e Judiciário, além dos prefeitos, é
claro”, observa o jornalista Sérgio Moreira, da
crônica política e também ligada aos meandros
do turismo mineiro.
Eis comentário do jornalista Acir Antão que,
além de ser repórter e apresentador da Rádio
Itatiaia, é atualmente presidente do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais (Ceppo). “Um nome de peso político no
secretariado do governador do estado, claro
que ajudaria nas negociações, especialmente
junto ao governo federal. Afinal, temos uma administração estadual cujos titulares das pastas
são técnicos. Ao que parece, todos os entendimentos para buscar uma solução minimizadora
para a crise financeira do governo do estado
fica a cargo direto do próprio Romeu Zema. Na
minha avaliação, seria importante alguém para
ajudá-lo nesta tarefa. Aliás, do ponto de vista
político, o presidente da Assembleia, Agostinho
Patrus, pelo que vejo, está colaborando muito
mais com o governador do que os 3 senadores
mineiros: Antonio Anastasia, Rodrigo Pacheco
e Carlos Viana”.
O jornalista Orion Teixeira, da crônica política mineira, tem a seguinte opinião a respeito
da gestão Zema. “O governador tem dedicado
muito espaço de sua agenda diária para atender
os seus seguidores em redes sociais. Isso lhe
toma tempo, embora seja efetivamente uma
estratégia atualizada de comunicação. Uma coisa precisa ficar clara: o eleitor votou em Romeu
Zema para ser governador. Daí, ele, em função
de problemas financeiros atuais do governo,
imaginar que vai ter condições de influenciar
também no Legislativo e no Judiciário seria
uma situação inusitada, até porque, os juízes

“Um nome
de peso político
no secretariado
do governador
do estado,
claro que
ajudaria nas
negociações,
especialmente
junto ao
governo federal”

Política em BH
Para quem desconfiava da possível presença na política do
secretário de Fazenda da PBH, Fuad Noman, agora não resta
mais dúvidas. E, conforme esta coluna estava informando o
tempo todo, ele é o nome preferido para compor chapa como
o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD). Vai depender das composições políticas no momento oportuno.

Sucessão em Betim
De acordo com pesquisa do Instituto DataTempo, se as
eleições fossem hoje, o atual prefeito de Betim, Vittorio Medioli, venceria com uma enorme margem de votos. Caso esta
tendência se confirme, pode ser que o PT naquela cidade esteja
enterrado para sempre. Afinal, nos últimos pleitos a ex-prefeita
e ex-deputada petista Maria do Carmo, líder do partido na
região, não demonstrou tanto prestígio junto à população local.

Eleição em Contagem
Fontes ligadas ao prefeito de Contagem, Alex de Freitas,
garantem: por enquanto, a decisão dele é não ser candidato
a reeleição. Aliás, o assunto político naquele município continua sendo tema proibido. Por lá, no âmbito da prefeitura, os
comentários se resumem a crise sanitária de COVID-19.

e desembargadores, assim como os deputados
estaduais, não aceitarão serem comandados
para quem foi eleito para um dos poderes, ou
seja, só para o Executivo. Claro, havendo necessidade, como agora diante da crise, o diálogo é
importante, mas sem injunções”.
“Claro que os tempos são outros, mas quando se tornou governador, por dois períodos,
Hélio Garcia montou o seu governo com um
critério interessante. Para cada secretaria, cujo
titular era um político, ele fez a nomeação de
um técnico para o posto de secretário adjunto.
Assim, cada um tocava a música à sua maneira,
cabendo a ele, Garcia, ser o ‘Maestro’ do grupo.
Foi um governo que funcionou, elevando o
nome dele como um dos expoentes da política
mineira”. Este é o comentário do jornalista João
Carlos Amaral, que por anos a fio foi repórter
político da TV Globo. O blogueiro também é
filiado ao Ceppo.
“Na onda do Estado mínimo, preconizado
pelo neoliberalismo, a falácia de perfil técnico-administrativo dos gestores passou a ser o
canto da sereia para solução de todos os problemas. A história nos mostra, porém, que a
arte de governar é essencialmente política com
P maiúsculo. Afinal, o Estado não é empresa”.
A autoria desta opinião é do jornalista Américo
Antunes, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

Dinis fora da política
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), comenta-se que o sumiço do ex-presidente da Casa,
Dinis Pinheiro, tem muitos motivos, mas um deles é que o ex-parlamentar está sem espaço dentro da própria família para se
movimentar politicamente. Sua Irmã, Ione Pinheiro (DEM), é
deputada estadual e seu sobrinho, o Pinheirinho (PP), é deputado federal. Fazer o que então? Indagam alguns ex-parceiros.

Sucessão em Montes Claros
Nas imediações do Café Galo, ponto de bate-papo em
Montes Claros, a indagação é para saber que efetivamente
será o candidato a vice do atual prefeito Humberto Souto (Cidadania). Popular na cidade, se o pleito fosse hoje, ele estaria
reconduzido para o posto com os “pés nas costas”, segundo o
que se ouve em ambientes públicos.

COVID-19 X Zema
A crônica política avalia que as ações do prefeito Alexandre
Kalil (PSD) e do presidente da ALMG, o deputado Agostinho
Patrus (PV), são muito mais divulgadas do que as informações
do governador Romeu Zema (Novo), quando o assunto são as
atuações voltadas para a contenção da COVID-19 no estado.
Será, gente?

Cemig em pauta

Estado recebe R$ 6,5 milhões da
União para enfrentamento à seca

Os municípios
localizados, em sua
maior parte, nas
regiões Norte e vales do
Mucuri e Jequitinhonha,
são os mais atingidos
pelos efeitos da seca
em Minas Gerais

aumentar o valor para que possamos levar
maior quantidade de água potável a essas famílias que vivem em regiões que são bastante
afetadas pela seca”, explica o coordenador adjunto da Cedec, tenente-coronel Flávio Godinho.
Os municípios localizados, em sua maior
parte, nas regiões Norte e vales do Mucuri e
Jequitinhonha, são os mais atingidos pelos
efeitos da seca em Minas Gerais. No período de
estiagem, isto é, quando não ocorrem chuvas,
essas cidades têm sua economia afetada pelas
consequências do fenômeno na agricultura e
pecuária. A falta de água ainda impacta diretamente a qualidade de vida de toda a população
que reside nesses locais.

Sobre o assunto relacionado à venda da Cemig, defensores
da continuidade da empresa em poder do governo estadual
avisam: vamos provar que a estatal mineira é vital para o
nosso povo. Estamos um pouco no estaleiro por causa da onda
gerada pelo coronavírus, mas, se precisar, entraremos em
ação”. Um dos que compartilham essa ideia é o engenheiro e
ex-presidente da Eletrobrás, Aloísio Vasconcelos.
Governo de Minas

O governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), junto
ao Ministério do Desenvolvimento Regional/
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil,
obteve R$ 6,5 milhões para auxiliar no combate
à seca. Os recursos serão utilizados na operação
de Transporte e Distribuição de Água Potável
(TDAP), que leva água em caminhões pipa aos
municípios afetados.
Em 2019, o serviço de TDAP da Defesa Civil,
que contou com a ajuda de R$ 4,8 milhões do
governo federal, distribuiu água a 77 municípios
e atendeu mais de 100 mil pessoas. Neste ano, o
valor recebido pelo Estado é bem maior, devido
ao enfrentamento à COVID-19 e ao consequente
aumento da necessidade de água por parte dos
municípios.
“A liberação desse recurso é de grande
importância para o governo, principalmente,
nesse momento de pandemia do coronavírus.
Com base na necessidade de intensificação das
medidas de higiene pessoal e do aumento do
consumo de água pelas pessoas, foi necessário
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Ações
Para amenizar os impactos da estiagem, a
Cedec colocou em ação o Plano de Convivência
com a Seca. Uma das primeiras medidas foi
orientar os municípios, por meio de um seminário on-line, desenvolvido para promover a
cultura da resiliência e antecipar as ações dos
gestores municipais durante o período da seca.
Após o lançamento do plano, o governo do
Estado decretou, no dia 24 de maio, situação
de emergência para 129 municípios das regiões
historicamente afetadas pela seca. Já o TDAP,
uma das principais ações da Defesa Civil, tem
previsão de ocorrer entre os meses de agosto
e novembro.
“Considerando a legislação nacional de
defesa civil, temos que atuar de maneira
complementar às ações já desenvolvidas pelos
municípios. Aguardamos para iniciar, também,
a elaboração e apresentação dos planos municipais de distribuição de água. Os municípios
apontam informações que servem para subsi-

Tenente-coronel Flávio Godinho
diar a operação de TDAP, no que diz respeito às
comunidades rurais e às populações a serem
atendidas”, explica Flávio Godinho.
Além do TDAP, a Defesa Civil, neste período,
distribui cestas básicas. No ano passado, por
exemplo, a Cedec entregou 15.631 cestas básicas
a 102 municípios. Também está previsto, para
2020, o início do Programa Água Doce (Pad),
que será realizado pela Cedec, juntamente com
o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Sisema). A iniciativa prevê a instalação
de dessalinizadores em 69 localidades rurais
do semiárido brasileiro, com a finalidade de
tornar a água própria ao consumo humano e
a usos diversos.

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

Telefone: (31) 99243-1100

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Eleição em Divinópolis
Há uma enorme torcida de deputados estaduais no sentido de que o parlamentar, Cleiton Azevedo (Cidadania), mais
conhecido como Cleitinho, seja efetivamente eleito este ano
como prefeito em Divinópolis. Seria uma maneira de ficarem
livre dele naquela Casa Legislativa, onde diariamente sua excelência usa as redes sociais para detonar muitos dos demais
companheiros, inclusive, denegrir a própria Assembleia.

Os parlamentares do PT, na Assembleia, estão compilando
argumentos para entrarem em verdadeiro combate contra o
influente secretário-geral do governo de Minas, Mateus Simões
(Novo). Será um embate pesado no momento oportuno, garante a deputada petista Beatriz Cerqueira.

Sem líder

Instabilidade econômica
A experiente jornalista Juliana Rosa vaticina: “essa política
só vai complicando cada vez mais a possibilidade de estabilização da economia. Então, enquanto não houver uma pacificação
no Planalto, viveremos momentos de uma verdadeira gangorra, deixando tudo mais difícil do que já está atualmente”.

Reinaldo X Racismo
O ex-atacante Reinaldo do Atlético comentou os protestos
dos últimos dias nos Estados Unidos e em diversos outros
países contra o racismo, por conta do assassinato de George
Floyd, um ex-segurança negro que morreu após ter o pescoço
prensado pelo joelho de um policial branco, em Nova York.
Em entrevista à Rádio Itatiaia, o “Rei”, que comemorava os
gols erguendo o braço com o punho cerrado - inspiração no
movimento Panteras Negras, que lutava contra o racismo nos
Estados Unidos - afirmou que no Brasil há um “racismo camuflado” e disse: “Se for preciso, vamos para as ruas também”.

6 a 13 de junho de 2020

Isolamento reduziu consumo de
produtos de beleza em até 26%

PT X Simões

Desde o afastamento do posto do deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB), a liderança do governo no âmbito da
Assembleia continua vaga. Enquanto isso, os temas de interesse
do Executivo são defendidos pelo próprio presidente da Casa,
deputado Agostinho Patrus (PV), juntamente com o Colégio
de Líderes. Mas quando terminar o período da pandemia, tudo
deve ser resolvido para o bem do governo.
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urante a crise econômica que assolou
o país em meados de 2014, o setor de
beleza ganhou destaque por não sofrer
grandes impactos, no entanto, o mesmo não
acontece com a pandemia do novo coronavírus.
Uma pesquisa da Nielsen apontou que as brasileiras têm deixado de lado a compra de produtos de
beleza, gerando uma diminuição de 26% se comparada ao ano passado. Outro estudo feito pela
Kantar assinalou ainda que mulheres são as que
têm a rotina mais impactada pela quarentena, o
que reflete nos segmentos direcionados a elas.
O economista Fábio Tadeu Araújo acrescenta que embora vivamos num mundo no qual
a participação do homem nas tarefas do lar
aumentou, elas continuam tendo um envolvimento maior com o ambiente doméstico. “E
não apenas com a casa, mas também com a
educação dos filhos. Sendo assim, as mulheres

estão com menos tempo do que antes para se
debruçarem sobre o mercado de beleza”.
Para ele, esse setor sofreu por dois motivos:
saúde e necessidade. “São locais onde se tem
muito contato físico, o que aumenta o risco de
transmissão do coronavírus, por isso, as pessoas deixaram de frequentar ambientes como
os salões de beleza. O segundo ponto é que
esses produtos são vistos como desnecessários.
Diversos consumidores enxergam o gasto como
supérfluo para o momento em que estamos, já
que muitos estão trabalhando de casa”.
Araújo afirma ainda que os produtos que
estão deixando de ser comprados durante a
quarentena prova que as pessoas estão evitando serviços não essenciais. “Acredito que é
bem possível que esse desapego dure. Vários
estudos econômicos demonstram que crises
de longa duração mudam permanentemente
os comportamentos. Muitos hábitos serão
incorporados a nossa nova cultura de compra,
lazer e serviço”.

A publicitária Luana Bovino aproveitou
o isolamento para fazer uma limpa em seus
produtos. Após o momento de desapego, observou que muitos não foram sequer usados.
“Loja de produtos de beleza é uma loucura.
Você entra para comprar um cotonete e sai
de lá deixando metade do salário. Eu tinha
ampolas de tratamento capilar que comprei
e nem testei, cremes abertos que já tinham
vencido e por aí vai. Percebi que não preciso
ter três tipos de creme hidratante, um basta.
Vou continuar com essa linha a fim de economizar e, principalmente, parar de comprar
sem necessidade”.
O economista finaliza dizendo que,
com exceção dos setores essenciais, como
alimentação, limpeza, saúde e segurança,
todos sofrerão impactos devido à pandemia.
“Educação, turismo, o próprio lazer e entretenimento dentro das cidades como cinema
e espetáculos e o segmento de eventos corporativos e empresariais”.

Números
em queda
Produtos capilares como o pós-xampu são os que as brasileiras
mais abrem mão, entretanto, o
absorvente íntimo sofreu queda
de 34% nas compras. Assim que
começou o isolamento social,
marcas relevantes do segmento
sofreram impactos: as vendas da
L’Oréal caíram 10% na semana do
dia 22 de fevereiro após crescerem
9% na semana anterior. Enquanto
que a fabricante de cosméticos Coty
teve queda de 9% e 17%, respectivamente.

Jader Viana

Empresário lamenta

Jornalista e economista

Para o empresário Emerson Kapaz, alguém de bom senso
deveria intermediar um diálogo proativo entre o presidente
Jair Bolsonaro e os membros do Supremo Tribunal Federal
(STF). “Eles brigam em Brasília e a população paga a conta
no interior do Brasil. Esse confronto gera muitos problemas,
inclusive afastando os possíveis investidores internacionais”,
disse Kapaz. Mas quem seria esse interlocutor credenciado
para realizar essa difícil tarefa? Alguém se habilita?

Que a pandemia sirva para corrigir
nosso injusto modelo tributário
Que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos e ineficientes do mundo
não é novidade para ninguém. O que muita
gente não sabe, entretanto, é que ele é também um dos sistemas mais regressivos do planeta. Ou seja, um dos que mais contribuem
para a ampliação da desigualdade social.
Com uma cobrança de impostos excessiva
sobre o consumo, as nossas regras tributárias
sobrecarregam as pessoas de baixa renda e
alivia o bolso daqueles mais endinheirados.
Isso acontece porque os pobres têm pouca ou
nenhuma propensão marginal à poupança,
como chamam os economistas. Eles gastam
100% da renda no consumo e, portanto,
pagam proporcionalmente mais impostos.
Por outro lado, os ricos têm baixa propensão
marginal ao consumo. Poupam boa parte
da renda e, por isso, pagam menos imposto,
proporcionalmente.
Esse perverso sistema tributário fica muito
claro quando você compara os percentuais
de impostos brasileiros com os dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Enquanto no
Brasil 48,38% da carga tributária é sobre bens
e serviços, na média dos países da OCDE, esse
número é de 38,2%. Nos Estados Unidos, os
impostos sobre bens e serviços representam
16,95% de toda a arrecadação. Por outro
lado, o Brasil é um dos que menos tributa
renda. Enquanto o peso dos impostos sobre

a renda, lucro e ganho de capital no país é
de 20,35%, a média da OCDE é de 38,9%.
Na Dinamarca, esse percentual é de 62,7%
e nos Estados Unidos, 48,8%. Os números
evidenciam a chocante disparidade do nosso
sistema tributário em relação ao resto do
mundo. Enquanto lá fora os legisladores se
preocuparam em diminuir as diferenças econômicas com um sistema progressivo, aqui,
tomamos o caminho oposto.
Além da perpetuação e ampliação da
desigualdade de renda em nosso país, o nosso
sistema tributário está prestes a contribuir
com uma nova tragédia: a acentuação da
queda na arrecadação em função da pandemia do coronavírus. Ora, se já é brusca a
queda na arrecadação em todos os países
por causa das medidas de isolamento social,
imagina o impacto dessas restrições em um
país que tem uma forte concentração da
arrecadação no consumo. Por aqui, a queda
na receita do governo tende a ser ainda mais
acentuada. Assim como em outros países,
mesmo as pessoas que não tiveram queda
na renda e que mantêm o poder de compra
estão consumindo menos. Não há shoppings
abertos, restaurantes para frequentar, viagens
para fazer, shows, teatros e cinemas para ir.
Enfim, uma infinidade de bens e serviços
que não serão consumidos. E isso, por muito
tempo. A diferença é que lá, as pessoas estão
sendo tributadas mais fortemente na renda,

nos lucros e nos ganhos de capital e menos
no consumo de bens e serviços. Em abril, a
arrecadação do governo federal teve uma
queda de 29% em comparação com o mesmo
período de 2019.
O problema será maior ainda nos Estados
e municípios, que concentram ainda mais a
arrecadação sobre o consumo. ICMS, no caso
dos Estados, e ISS no âmbito municipal. Esses
impostos são aplicados principalmente no
setor de comércio e serviços, áreas mais afetadas pelas medidas de distanciamento social.
Em Minas Gerais, a queda na arrecadação em
abril foi superior a 50% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Toda essa perda de arrecadação se dá em
um momento em que o Estado precisa gastar
mais. Com a iniciativa privada imobilizada,
são os governos que precisam atuar, injetando
dinheiro na economia para assegurar renda
para os pobres e manutenção dos empregos
e empresas, sobretudo das micro e pequenas.
Quando passar, que esta crise sirva de
aprendizado e reflexão para os legisladores e
governos brasileiros. Um sistema regressivo de
impostos não só perpetua as injustiças sociais
econômicas no nosso país, que é um dos mais
desiguais do mundo, como tende a ampliar
a queda de receitas estatais em momentos
de crise. Se pelo primeiro argumento, uma
reforma tributária que traga justiça ainda não
foi feita, que a façam pelo segundo.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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usência de socorro das autoridades e uma concorrência predatória são algumas das causas que
aparecem no “Manifesto pela
sobrevivência das Escolas Particulares”,
divulgado pela União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, como
prenúncio do colapso econômico do setor.
Segundo a pesquisa “Megatendências”,
encomendada pela categoria, entre 30% e
50% das instituições de ensino privado do
país correm risco de falir até o final deste ano
devido à pandemia do novo coronavírus.
Segundo o estudo realizado com donos
de mais de 400 escolas de 83 cidades
brasileiras, incluindo Belo Horizonte, 95%
declararam ter casos de cancelamento
de matrículas e que essa perda de alunos
significa 10% do corpo discente. Mas não
é só isso: inadimplência, atrasos e pedidos
de desconto levam essas instituições de
ensino a perdas na casa dos 50%, número
que chegava apenas a 20% em março. Os
colégios entrevistados na pesquisa têm
entre 150 alunos e 20 professores, abrangendo todos os níveis da educação básica.
Escolas com esse perfil representam quase
80% da rede privada de ensino do Brasil.

Dentre os motivos apontados pelos colégios, os pais relataram o desemprego, a
redução de salário e outras questões financeiras. Outros pontos apontados também
são a transferência de residência, o medo
em relação à pandemia ou a justificativa
de que retornariam “quando a situação
voltar ao normal”.   
Um dos autores da pesquisa, Tadeu
da Ponte, esclarece o cenário geral das
instituições de pequeno e médio porte. “A
margem de lucro de uma escola, quando
bem organizada, gira em torno de 15%. Se
ela criou ao longo dos anos algum fundo,
reservando 5 desses 15% todo mês, estamos falando que já se foi quase um ano
de reserva nesses 3 meses. Porém, essa é
a situação no melhor cenário. A realidade
está muito longe disso”, afirma.
Outro fator a ser considerado é o
impacto do desemprego no segmento.
“Segundo dados do Censo Escolar de 2018
há, aproximadamente, 2,5 milhões de
professores na educação básica no Brasil.
Ainda de acordo com o Censo, 22,3%
dessas escolas são privadas. Podemos
com esses dados inferir que o número
de professores desempregados, se metade das turmas dos colégios privados
fecharem, pode ultrapassar 250 mil profissionais. Evidentemente, para cumprir

“Podemos com esses dados inferir
que o número de professores
desempregados, se metade das
turmas dos colégios privados
fecharem, pode ultrapassar
250 mil profissionais”

Pixabay

Risco de falência atinge até 50% das escolas
privadas de pequeno e médio porte do Brasil

o direito constitucional à educação, as
redes públicas precisariam absorver estes
alunos e contratariam boa parte destes
professores, mas em regime temporário e
com remuneração bastante inferior, dadas
as restrições aos concursos públicos para
contratação de efetivos”, reforça Ponte.

Grito de socorro
Com a participação de 1.500 instituições de ensino, a União encaminhará ao
Ministério da Educação e às secretarias
estaduais de Educação seu manifesto pela
sobrevivência do setor. O documento de-

fende a criação de um voucher educacional
(ajuda de custo dada pelo governo para ser
usada no pagamento das mensalidades),
criação de políticas de crédito adequadas
às escolas de pequeno e médio porte,
redução da carga tributária e aumento de
prazos para quitação dos tributos.
Ponte, que também é membro da
União pelas Escolas, explica outra prática,
denunciada pela União, que prejudica os
negócios de pequeno e médio porte do setor:
a concorrência predatória. “Grupos empresariais que compram escolas vislumbram uma
‘oportunidade’ de liquidar dívidas e comprar
essencialmente a base de alunos. Outros

grupos oferecem isenção de mensalidade até
o fim do ano para novos alunos, tirando famílias de escolas pequenas e médias. Como
prática de livre mercado, do ponto de vista
individual, pode não ferir a lei, mas acaba
com uma parte do setor”, diz.
Para Ponte, o olhar do poder público
ao segmento precisa ser mais pontual
já que, além de ser um dos setores mais
prejudicados pela pandemia, não há
previsão de normalidade em curto prazo
para categoria. “As escolas sabem que o
problema que enfrentam não é de um ou
dois meses, podendo se alongar até o fim
do ano ou mais”, teme.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Posse

A NI V E RS A RI A NT E S

Os donos de bares e restaurantes da cidade estão no limite
das capacidades de suportar mais alguns dias de isolamento.
Já estamos assistindo à demissão em massa de cozinheiros,
garçons, garçonetes e até gerentes.

O governador Romeu Zema (Novo) empossou no dia 3 de junho, o
novo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Sousa Rodrigues. Durante a cerimônia, o coronel Osvaldo
de Souza Marques assumiu a chefia do Gabinete Militar do Governador
(GMG) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Já o coronel
Eduardo Felisberto Alves foi nomeado como o chefe do Estado Maior.

Domingo, dia 07 de junho
Jornalista Álvaro Fraga
Ex-deputado Antônio Soares Dias
Mário de Assis - Papai Noel de BH

Segunda-feira, 08

Arquivo pessoal

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), já começou a
sentir a falta de dinheiro nos cofres da prefeitura. Os donos
de empresas de ônibus não querem comprar álcool gel para
disponibilizar em cada veículo da frota da cidade. A situação
vai ficando feia!

Dr. Márcio Garcia Vilela
Marco Antônio Castro
Ex-deputado Zé Maia
Jornalista Rômulo Russo

Terça-feira, 09
Dr. Ivan Jansen
Antoninho Rodrigues Goulart - Assembleia Legislativa
Coronel PM - Delmir José de Sá
Coronel PM - Marcos Spagnolo de Souza

A Ambev está fazendo pressão em cima de prefeitos e
governadores. A indústria de cervejas e refrigerantes das
principais marcas do país, já sente a perda de mais de 50%
de sua produção.

Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues e o governador Romeu Zema
MANCHOU O CURRÍCULO - O ministro Celso de Mello, o chamado decano do Supremo Tribunal Federal, sempre foi considerado
um dos maiores juristas deste país pelo seu posicionamento
sempre discreto e sério. Só que agora ele, lembrando um velho
ditado do futebol, pisou na bola ao mandar para seus pares uma
mensagem na qual comparava o governo Bolsonaro ao nazismo
defendido por Hitler. Aprendi desde cedo na minha vida de repórter
que juiz só fala nos autos. Infelizmente, o ministro extrapolou suas
funções ao fazer esta declaração, mesmo endereçada aos seus
pares do Supremo e que acabou vazando para a imprensa. Com
esse posicionamento, ele virou um suspeito para julgar qualquer
ato do governo Bolsonaro.

Quarta-feira, 10

ESTRANHEZA - O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana
(Sindhorb-BH), Paulo Cesar Pedrosa, disse, outro dia, que em
tempos de pandemia é no mínimo duvidosa a decisão do prefeito
Alexandre Kalil (PSD) em reabrir os shoppings populares, conhecidos
por vender produtos de origem dúbia, em detrimento de shopping
centers, legalmente estabelecidos. “Isso é um tapa na cara dos
empresários sérios que pagam impostos e emprego para muitas
pessoas”. Paulo Cesar disse que espera que a classe hoteleira recupere seu prejuízo até o final do ano com a inclusão pelo governo
mineiro a categoria na “onda verde” do plano Minas Consciente.
COMO PAGAR?- Essa ideia de se cobrar multa de R$ 100 das
pessoas que trafegarem pelas ruas da cidade sem máscara é
inusitada. A pena sobre o motorista de qualquer categoria só é
aplicada, porque no momento da infração ele está ao volante de
um veículo. Nenhuma autoridade para um veículo para poder
multar o motorista. Como se processará a multa ao cidadão que
estiver sem máscara, vão prendê-lo para poder identificá-lo? Fica
aqui esse questionamento.

Dr. Raimundo Cândido Junior - presidente da OAB
Luiz Carlos Breguncci
Piquitita - Caiçara

Quinta-feira, 11
Jonas Eustáquio - Padaria Padre Eustáquio
Daniel Pedrosa Alvarenga

Sexta-feira, 12
Juliana Abreu Antão - Rádio Itatiaia
Marmud Rachid
Geraldo Taxinha - prefeito de Onça de Pitangui
Renato Rios Neto - jornalista da Rádio Itatiaia
José Carlos Pioto - comunicador da Rádio Itatiaia

Sábado, dia 13
Artur Abreu Antão
Ex-deputado Antônio Genaro
Repórter Cláudio Resende - Rádio Itatiaia
Deputado Gil Pereira
Deputado Marcus Pestana

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

www.itapoaloterias.com.br

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

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

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E R C A L U X , T E C I D O, C O U R O, 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 t e 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

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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Síndrome da Feiura Imaginária: conheça
o Transtorno Dismórfico Corporal
TDC atinge aproximadamente 4,1 milhões de brasileiros

B

ulimia (apetite insaciável e com
vômito autoinduzido após as refeições) e anorexia (distúrbio alimentar caracterizado por uma rígida e
insuficiente dieta) são transtornos de imagem
bastante comuns e que foram discutidos com
frequência nos últimos anos. Porém, um novo
transtorno relacionado à autoimagem está se
tonando cada vez mais comum: Transtorno
Dismórfico Corporal (TDC). Também conhecido como Síndrome da Feiura Imaginária, esse
mal atinge 2% a 3% da população, ou seja,
cerca de 4,1 milhões de pessoas só no Brasil.
O psiquiatra Marcelo Rodrigues explica
que o TDC é caracterizado por uma preocupação excessiva com defeitos inexistentes
ou bem pequenos na aparência física.
“Os portadores tendem a acreditar que
são pouco atrativos, feios, deformados ou
anormais, quando, na verdade, eles são
vistos pelos outros como normais. Eles nunca estão fortes o suficiente, já elas, magras
como queriam, dando alguns exemplos.
Essa preocupação exagerada com tais
‘falhas’ acaba levando a comportamentos
repetitivos (olhar-se frequentemente no
espelho, remover lesões de pele, por exemplo), de difícil controle e nada prazerosos”.
Segundo o especialista, as mulheres
são mais afetadas em comparação com os
homens. “Os sintomas tendem a se iniciar
de forma gradual, no final da adolescência,
sendo que dois terços dos casos surgem
antes dos 18 anos. Além disso, é sabido
que existe componente genético associado,
especialmente cruzado com o Transtorno
Obsessivo-Compulsivo (TOC)”.

Com as redes sociais, a superexposição
e “a moda do photoshop”, a busca pela
perfeição pode levar a um sofrimento
ainda maior, especialmente quando a
pessoa se compra com outras personalidades “perfeitas”, como as blogueiras e
influenciadoras. “Isso pode ocasionar a
intensificação daqueles comportamentos
repetitivos, especialmente em relação à
própria imagem no celular, substituindo o
espelho, por exemplo”.
Quem sofre desse transtorno possui
muito estresse, o que reduz a produtividade diária. “A preocupação excessiva
com o suposto defeito pode evoluir para

rituais que tomam tempo considerável
nas atividades diárias. É comum também a
associação com imaginações e até mesmo
comportamentos suicidas”.
Além disso, essas condutas repetitivas
podem levar ao isolamento social, sofrimento mental, ansiedade, compulsões e abuso
de substâncias, seja lícitas ou ilícitas. “É importante procurar ajuda profissional o mais
precoce possível, o que é difícil, visto que o
portador demora a perceber que apresenta
essa alteração da autopercepção. Isso gera
um atraso do diagnóstico por anos, o que
causa enorme estresse para o indivíduo,
além de riscos a saúde física e mental”.

Natália Sadi Motta
Mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia
Regional Minas Gerais – camilla@zoomcomunicacao.com.br

Amamentação em
tempos de pandemia
A amamentação é fundamental para a saúde da mãe
e do bebê, principalmente nos
primeiros 6 meses de vida, uma
vez que a recomendação é alimentação exclusiva com leite
materno. O aleitamento diminui
o risco de desenvolvimento do
câncer de mama, com uma
estimativa de redução de cerca
de 4,3% no risco de câncer para
cada 12 meses de amamentação.
Amamentar proporciona uma
interrupção nos ciclos ovulatórios, restringindo a exposição do
tecido mamário ao estrogênio,
hormônio que interfere no surgimento de algumas alterações
que predispõem à doença.
Quanto maior o período
de tempo sem ovular, menores
serão os efeitos dos hormônios
ovarianos sobre o tecido mamário, diminuindo o risco de
tumor. Alguns estudos apontam
que, quanto mais gestações e
mais cedo ocorre a gravidez,
maiores são os benefícios contra
o câncer.
Apesar de o número de gestações ser um fator considerado protetor contra o câncer
de mama, gestantes também
podem desenvolver a doença.
É importante lembrar que os
fatores protetores não impedem
o surgimento do câncer.
A amamentação é benéfica como prevenção contra o
câncer de mama e também
estreita vínculo entre mãe e filho,
desde as primeiras horas após o
nascimento. Quem amamenta
se recupera mais facilmente do
parto, controla melhor o peso

e proporciona um alimento
completo. O leite materno contém lactose, oligossacarídeos,
gordura, hormônios esteróides,
proteínas, anticorpos e minerais
com função bacteriostática,
imunológica, anti-inflamatória,
digestiva e ainda auxilia no
desenvolvimento neurológico.
O leite é suficiente para suprir
todas as necessidades nutricionais com importantes benefícios
psicológicos.
Sabemos que o coronavírus
é transmitido por via aérea e
através de mucosas, porém
ainda não há evidências que
comprovem que o leite materno
possa transmitir o vírus da mãe
para bebê. No caso das lactantes,
os cuidados são os mesmos, uso
de máscara cirúrgica durante o
cuidado com o recém-nascido
e amamentação. Higienização
adequada, restrição de visitas
e cuidados com a infecção por
outros vírus, como o influenza,
circulantes também são importantes. O uso de medicações
por parte da gestante e lactante
deve ser sempre orientado pelo
profissional de saúde e as gestan-

Alguns estudos
apontam que,
quanto mais
gestações e mais
cedo ocorre a
gravidez, maiores
são os benefícios
contra o câncer

Convivendo com o TDC

O médico diz que o tratamento varia de
acordo com a intensidade dos casos. Aqueles
mais leves a moderados podem ser tratados
com medicamentos e/ou psicoterapia. “Existem diversos antidepressivos que demonstram
boa eficácia na redução dos sintomas. As ocorrências mais graves podem contar com ideação ou comportamento suicida, depressão associada, abuso de substâncias (drogas ilícitas,
anabolizantes, etc.) e/ou redução da funcionalidade, sendo que deve ser adotado ambas
as abordagens, tanto farmacológica quanto
psicoterápica. É importante o tratamento
de manutenção por pelo menos 3 a 4 anos,
pois há grande probabilidade de recaídas”.
iStock

Da redação

tes devem sempre ser vacinadas
contra influenza durante campanha de vacinação.
Após o período de amamentação exclusiva, ocorre a
apresentação do bebê a uma
alimentação variada, incluindo
o leite materno até idades mais
tardias, dependendo de cada
caso. As fórmulas alimentares infantis são importantes e úteis em
situações em que não é possível
amamentar por questões maternas ou do próprio recém-nascido.
Vale ressaltar que grande parte
dessas fórmulas apresenta custo
elevado e é inacessível para a
maioria das brasileiras. Sempre
que possível e não contraindicado, o leite materno deve ser a
primeira opção na alimentação
até seis meses de idade.
A falta de informações durante o pré-natal torna o ato
de amamentar doloroso e ineficiente, provocando traumas
mamilares conhecidos como
fissuras, muitas vezes causados
pela sucção incorreta. Em caso
de dificuldade, a mãe deve
procurar orientação de uma
equipe multiprofissional. O posicionamento adequado mãe e
bebê, o número e duração das
mamadas, a pega correta e os
cuidados com os mamilos são
medidas que devem ser ensinadas e estimuladas sempre.
As dúvidas ou dificuldades
sobre o processo de amamentação podem ser esclarecidas com
orientação e apoio adequado
para o processo de aleitamento
ser o mais natural e benéfico possível para o binômio mãe-bebê.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A professora de educação física Clara
Malta, 32 anos, teve o diagnostico de
TDC há menos de um ano. Ela conta
que sempre foi a mais vaidosa da sua
turma de amigas e isso sempre foi
naturalizado por todo mundo. “A minha vaidade influenciou, inclusive, na
escolha da minha profissão. Eu queria
ter um corpo perfeito, por isso, resolvi
fazer educação física”.
Porém, a busca por essa perfeição
parecia que não tinha fim. “Ficava
por mais de 3 horas malhando diariamente, além das aulas coletivas que
eu dava e aproveitava para malhar
também. Como ainda não conseguia
chegar ao resultado que queria, passei
a frequentar clínicas de estética e, mais
tarde, fui ao cirurgião plástico. Fiz 5
intervenções, mas, ainda assim, não
estava feliz”.
Quem percebeu que Clara não estava bem foi a sua irmã. “Já teve noites
que eu chorava compulsivamente por
achar que era feia e estava gorda. A
gota d’água foi o dia em que tomei
vários laxantes e fui parar no hospital”.
A partir disso, a irmã de Clara a
levou em um psiquiatra que fez o diagnóstico de TDC. “Nunca tinha ouvido
falar desse transtorno, então não fazia
ideia de que estava passando por isso.
Estou fazendo o tratamento com o uso
de medicamentos e também tenho
acompanhamento psicológico. É um
processo diário de autoconhecimento
e aceitação”, finaliza.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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58% dos brasileiros têm acesso à
internet exclusivamente pelo celular
VenturesAfrica

Apesar de avanços, pesquisa escancara desigualdade digital
Ainda segundo o material, o celular é
o principal dispositivo para acessar a rede,
usado por quase a totalidade dos usuários
(99%). Para alguns, o aparelho é uma das
opções, mas para 58% dos brasileiros o
telefone móvel é a única forma de acesso,
essa proporção chega a 85% na classe D
e E. O uso exclusivo do telefone também
predomina entre a população preta (65%)
e parda (61%), frente a 51% dos cidadãos
brancos.
Como explica Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br, embora o crescimento
do número de usuários seja significativo
nos últimos anos, ainda é preciso avançar.
“Num momento em que
o isolamento social se
apresenta como medida
de combate à COVID-19,
esse quadro passa a ser
dramático para muitas
famílias, especialmente a
população de baixa renda,
nas classes D e E há quase
26 milhões (43%) de não
usuários. Isso significa
que mais de 20 milhões
de casas não possuem
conexão à internet. Esta realidade afeta,
principalmente, domicílios da região
Nordeste (35%) e de famílias com renda
de até 1 salário mínimo (45%). Esse é um
grande desafio que temos pela frente
para reduzir e, até mesmo, eliminar na
questão da desigualdade”, afirma.
Outro ponto relevante do estudo é
que, pelo quarto ano seguido, houve
queda da presença de computadores

nos lares brasileiros. “Enquanto quase a
totalidade (95%) dos domicílios da classe
A possui o equipamento, ele está presente
em apenas 44% da classe C e 14% das
classes D e E”, destaca Barbosa.
Para o especialista, a falta de acesso
à web e o uso apenas por celular, majoritariamente, pelas famílias de classes com
menores rendas e das cores preta e parda
evidenciam a imensa desigualdade digital
que persiste no Brasil.
Ele acrescenta que com a pandemia, milhões de brasileiros passaram
a depender ainda mais da internet e
das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) para atividades
como trabalho remoto,
ensino a distância, comércio eletrônico e até
mesmo para acessar o
auxílio emergencial do
governo. “A falta de conexão à internet e seu
uso exclusivamente por
celular, especialmente
nas classes D e E, evidenciam ainda mais as desigualdades
digitais presentes no país, e apresentam
desafios relevantes para a efetividade
das políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Esse uso desigual da
rede afeta os potenciais benefícios e as
oportunidades oferecidas pela internet,
podendo contribuir para a manutenção
ou mesmo a ampliação de diferenças
sociais”, conclui.

Um grupo de
47 milhões de
pessoas ainda
permanece
desconectado

Da redação
Em tempos de pandemia e isolamento
social, a recomendação das autoridades de
saúde é clara: fique em casa ao máximo.
Mas, para isso, muitas das tarefas precisam
ser feitas on-line, o que exige uma internet

de qualidade, no entanto, isso no Brasil é
um privilégio. É o que mostra a pesquisa
TIC Domicílios 2019, lançada pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por
meio do Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação
e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

De acordo com o levantamento, o país
conta com 134 milhões de usuários de internet, o que representa 74% da população
com 10 anos ou mais. Apesar do aumento
significativo nos últimos anos na proporção
de acesso à web, um em cada quatro brasileiros, um grupo de 47 milhões de pessoas
ainda permanece desconectado.

O suco de uva integral Aurora é delicioso
e saudável, porque é feito com muita uva.
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,
que trabalham com todo o carinho e dedicação
para que cada garrafa tenha sempre
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor
para você e para a sua família.

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Agressão a jornalistas e veículos
de comunicação aumenta 54%
Da redação
Dados do relatório anual sobre Violações à Liberdade de Expressão, divulgados em março, apontaram
que, somente no ano passado, a mídia profissional
sofreu mais de 11 mil ataques por dia através das redes
sociais. Uma análise feita pela Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj) mostrou que, também em 2019, as
agressões a veículos de comunicação e a jornalistas
cresceram 54%. Foram 208 casos contra 135, em 2018.
O presidente Jair Bolsonaro foi o responsável por
mais da metade dos ataques aos profissionais da imprensa em 2019. Este ano, os índices seguem indicando
o chefe da nação como principal agressor da imprensa.
Até o início de maio, Bolsonaro já havia proferido 179
ataques à imprensa, sendo 28 deles agressões diretas
a jornalistas, duas ocorrências direcionadas à Fenaj e
149 tentativas de descredibilização da mídia.
Toda a imprensa belo-horizontina foi ameaçada de
morte, no último mês, através de uma pichação feita
na Avenida Alfredo Balena, no bairro Santa Efigênia.
Na parede, os dizeres: “jornalista bom é morto”, “mate
um jornalista por dia” e “colabore com a limpeza do
Brasil: mate um jornalista”, acenderam um alerta do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais
(SJPMG). A presidente da instituição, Alessandra Mello,
explicou que está em contato com autoridades para
tentar combater qualquer tipo de violência.
Alessandra revela que um dossiê está sendo montado para ser entregue ao Ministério Público e adiciona
que o auxílio deste e de outras instituições são de
suma importância para o combate ao ataque contra
a imprensa. “Não adianta mais fazer nota de repúdio,
é preciso agir, porque uma hora pode acontecer algo
mais grave. As agressões estão deixando de ser virtuais
e chegando às vias de fato, isso é muito preocupante”.
Ela elucida que esses episódios trazem um risco à
democracia. “A liberdade de expressão e o direito à
informação são universais, garantidos nas convenções
internacionais e na nossa constituição. Trata-se de um
ataque à democracia, à liberdade e à dignidade de tra-

Presidente Jair Bolsonaro chegou a mandar repórteres calarem a boca e a fazer gestos obscenos
balho. É terrível que a gente saia nas ruas para exercer
uma profissão de tanta relevância e seja agredido”.
A presidente do SJPMG acrescenta que tudo isso
reflete o momento que o país se encontra. “Vivemos
uma ascensão da escalada autoritária e fascista. E
assim a imprensa vira um alvo. Essa situação deve ser
uma preocupação de toda a sociedade, pois denota
um adoecimento da nossa democracia”.
O jornalista e professor Higor Gonçalves esclarece
que esses ataques são históricos. “A imprensa sempre
foi alvo, afinal, é a atividade que mais importuna os
poderosos porque expõe, denuncia e cobra aqueles
que não desejam ter suas decisões e atitudes questionadas. Ser alvo de agressões morais ou até mesmo
físicas, por tornar público o que alguns procuram
esconder, é tão antigo quanto à própria história”.

Ele afirma que grupos políticos sempre travaram
“guerras ideológicas” contra a imprensa e das mais
diversas formas possíveis. “O objetivo, em todos os
casos, sempre foi deslegitimar a atividade. Este ano a
situação parece ter piorado no Brasil devido, sobretudo, a dois fatores: acirramento do clima de polarização
política, que já vinha se arrastando há alguns anos; e
efeitos gerados pela propagação da COVID-19 no país,
que enfureceu ainda mais os ânimos já exaltados”.
Gonçalves relembra ainda a decisão de grandes
grupos jornalísticos do país como Globo, Band e Folha
de deixarem a cobertura presencial do Palácio da
Alvorada devido à violência. “É responsabilidade do
governo garantir a integridade de todos os cidadãos,
sejam eles apoiadores, opositores ou profissionais
que estão exercendo suas funções. Insultos e ataques

físicos, sem quaisquer garantias ao livre exercício da
atividade jornalística, numa democracia, são inadmissíveis. Diante da situação, o Palácio precisa tomar,
urgentemente, as providências cabíveis”.
Para a jornalista especializada em Media Training,
estudiosa da Comunicação Pessoal, Aurea de Sá, a
solução para este cenário, em curto prazo, seria ações
da Justiça para coibir os excessos, principalmente, do
presidente da República em suas investidas contra a
imprensa, como tentativas de censurar publicações ou
exigir que jornalistas calem a boca.
Ela acredita que essas atitudes não devem ser
aceitas por ninguém. “É preciso autoconhecimento
para que a pessoa ganhe autoconfiança. É importante
que se entenda o trabalho do jornalista ou a política
editorial dos veículos de imprensa. E, principalmente,
é necessário promover o controle das emoções”.
A especialista acrescenta que a inteligência emocional é a chave de tudo. “É esperado de quem não a
tenha ou não saiba expor argumentos consistentes que
parta para agressão, mas isso não pode ser tolerado
a ponto de se transformar em um padrão de comunicação, ainda mais por quem deveria ser exemplo
positivo e não o contrário”.
Gonçalves declara que a solução está na educação. “A sociedade precisa ser cada vez mais ensinada
a compreender que críticas aos atos de quaisquer
governos ou poderes são legítimas e fazem parte do
Estado Democrático de Direito. Na democracia, não
há poder absoluto, acima do bem e do mal. Nela,
todos os cidadãos têm a prerrogativa de manifestar,
civilizadamente, a própria opinião, e cobrar àqueles
que exercem o poder público”.
Por fim, ele diz que as autoridades tem a incumbência de estabelecer canais de diálogos transparentes
com a população, avaliar o impacto de decisões que
afetam a todos e corrigir eventuais falhas na implantação de políticas públicas. “A imprensa precisa ter
garantidas à liberdade e segurança para fazer o seu
trabalho, expondo, denunciando e cobrando aqueles
que, por administrarem a coisa pública, devem explicações à sociedade”.

Síndicos terão que reportar Fiemg disponibiliza manual
para projetos em BIM
coronavírus em Minas Gerais
a obrigação expressa de que síndicos ou
administradores façam a comunicação
quando percebam a existência de doentes nas unidades autônomas dos respectivos condomínios. A inclusão desses
agentes se faz necessária, especialmente
quando pode haver a impossibilidade de
internação ou atendimento hospitalar
para todos os doentes. É uma medida,
portanto, que se faz necessária. Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres
parlamentares para a sua aprovação”.
A lei, entretanto, não explica como o
síndico deve fazer essa comunicação. Outro problema é que muitos condôminos
podem ter medo de tornar público que
tiveram ou têm COVID-19. Infelizmente,
desde o início da pandemia, há relatos
de agressões verbais, morais e até físicas
a quem teve a doença. “As pessoas têm
muito preconceito. Um preconceito injustificado, já que o vírus está circulando de
forma comunitária no Brasil e qualquer

pessoa está sujeita a contraí-lo. A COVID-19 é uma doença grave e as pessoas
que tiveram a infelicidade de desenvolvê-la devem ser respeitadas e tratadas
com solidariedade e não serem alvo de
discriminação”, afirma o presidente do
Sindicato dos Condomínios Comerciais,
Residenciais e Mistos de Minas Gerais
(Sindicon MG), advogado especializado
em direito condominial, Carlos Eduardo
Alves de Queiroz.
Ao fazer o comunicado às autoridades de saúde, o síndico deve evitar expor
o condômino perante os vizinhos. Para
dificultar a transmissão do coronavírus
nos edifícios, o isolamento social deve
ser respeitado, bem como as medidas
de higiene pessoal e o uso de máscaras
nas áreas comuns.
Acompanhe no especial COVID-19 todas as mudanças e recomendações para os condomínios durante a
pandemia de coronavírus.

Tecnologia está conectada aos princípios da sustentabilidade e da eficiência
Fiemg

Já esta em vigor em Minas Gerais
a lei 23.646/20, que determina que
síndicos e/ou administradores de condomínios informem às autoridades de
saúde a presença de condôminos que
testaram positivo ou que estejam com
suspeita de coronavírus. A lei altera o
artigo 30 do Código de Saúde do estado.
Na justificativa, o legislador afirma
que “O Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais – Lei nº 13.317, de 24 de
setembro de 1.999 – determina que seja
de notificação compulsória as doenças
contagiosas que possam exigir medidas
de isolamento ou quarentena. Também
estabelece que todo cidadão tem o dever
de comunicar à autoridade a ocorrência,
comprovada ou presumida, desse tipo de
doença. No art. 30, a lei estabelece uma
relação de pessoas que são obrigadas
a fazer essa notificação, incluindo profissionais de saúde e responsáveis por
habitação coletiva. Não há, no entanto,

Vice-presidente da Fiemg, Teodomiro Diniz Camargos
A Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) disponibiliza o manual para desenvolvimento de projetos em BIM (Building
Information Modeling, em português
Modelagem da Informação da
Construção). Inovador e conectado
aos conceitos mais modernos da
Indústria 4.0, o documento é passo
fundamental para o aumento na
eficiência de projetos construtivos.
“Com o BIM, todos os projetos
construtivos a serem executados
ou contratados pelas instituições
terão detalhamento perfeito. Isso
significa a eliminação das sobras,
dos desperdícios e de erros. Trata-se, definitivamente, de ganho de
qualidade e maior economia na
aplicação dos recursos financeiros,
como nos exige o atual momento
do país”, explica o vice-presidente
da Fiemg e presidente da Câmara da

Indústria da Construção, Teodomiro
Diniz Camargos.
Com o manual, a Fiemg se coloca como referência em Minas Gerais
para o desenvolvimento de projetos
na metodologia BIM. “A inteligência
embarcada neste documento é fruto
de amplo debate promovido pela
Gerência de Engenharia da Fiemg,
Câmara da Indústria da Construção,
com participação dos sindicatos e
profissionais da cadeia produtiva e
de importantes entidades, como o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-MG), a
Associação Brasileira de Engenharia
de Sistemas Prediais (Abrasip) e a
Câmara BIM”, reforça Camargos.

Sobre a metodologia
O BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que

combinados, viabilizam o trabalho
colaborativo e integrado para criação, desenvolvimento, construção
e operação, visando construir virtualmente e simular cenários e
desempenhos do empreendimento
e seus sistemas, gerenciando informações por meio de plataformas
digitais (baseadas em modelos
virtuais, paramétricos e inteligentes),
aplicados aos ciclos de vida do empreendimento.
Além de ser uma representação
digital em 3D, possui uma série de
informações que geram uma base
de dados e permite integrar todos
os agentes e disciplinas envolvidas
no desenvolvimento de um projeto
em todas as suas fases, impactando
não só na parte de concepção, mas
também a execução, implantação,
manutenção e gerenciamento de
um projeto.
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Leônidas Oliveira assume Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais
circenses que, por serem em sua
maioria nômades, muitas vezes sem
documentação e fontes alternativas
de renda, precisam de ajuda com
urgência. Em Minas, há pelo menos
70 circos em situação preocupante.
Dessa forma, a Secult atua, junto à
Sedese e Defesa Civil, para a coleta
e distribuição de cestas básicas às
famílias circenses e espera ampliar
essa ação com o #ARteSalva.
Em outra ponta estão os guias de
turismo autônomos, artistas de rua
e cantores de bar. Além do auxílio
direto com doação de alimentos, o
projeto pretende abastecer os profissionais dos dois setores com informação qualificada, explica o secretário.
“Pretendemos colaborar para que as
cadeias produtivas do turismo e da
cultura adquiram sustentabilidade
e para que se capacitem. Estamos
buscando patrocínios e parceiros
também na iniciativa privada, colocando nossa estrutura à disposição e
produzindo editais de fomento, que
irão se somar às atividades do Arte
Salva”, aponta Oliveira.

Embratur/Divulgação

Diálogo com os mais diversos endedores da Cultura e Turismo
setores ligados à Cultura e ao Turis- do estado. O movimento reúne
mo do estado, trabalho com foco uma série de ações de apoio às
em resultados e esforço contínuo cadeias produtivas dos dois segpara atuar de forma transversal e mentos, por meio de articulação
compartilhada com outras áreas e reforço logístico a campanhas de
do governo, iniciativa privada e arrecadação de doações, prestação
sociedade civil, buscando avanços de informações sobre acesso a
nas políticas públicas voltadas a es- políticas públicas, linhas de crédito,
tas temáticas. Estas são as marcas ações de capacitação, lançamento
que Leônidas Oliveira deseja impri- de editais e outras atividades. A
mir em sua gestão como titular da ideia é, a partir do trabalho conjunSecretaria de Estado de Cultura e to de diversas áreas, auxiliar, com
Turismo de Minas Gerais (Secult).
suporte emergencial, profissionais
Segundo o secretário, o foco é e comunidades que se encontram
na atuação técnica e descentraliza- em maior vulnerabilidade, como
da, sempre em interlocução com a artistas de rua, técnicos, artesãos,
cadeia produtiva da Cultura e do guias de turismo, garçons, artistas,
Turismo, sindicatos
músicos, circenses,
de classe, conselhos, “Pretendemos quilombolas, indígefóruns setoriais, artisnas, ciganos e demais
tas, de forma especial colaborar para povos e comunidades
a cultura popular e que as cadeias tradicionais.
tradicional. Diante
Mais de 50 parprodutivas do ceiros integram o modo momento desafiador imposto pela
turismo e da vimento #ARteSalva,
pandemia, ele ele- cultura adquiram que partiu de uma
geu políticas e ações
articulação da Secult
emergenciais para sustentabilidade” com diversos órgãos
trabalhadores de amdo governo de Minas,
bos os setores como prioridades de como Secretaria de Estado de Desua gestão, com o lançamento do senvolvimento Social (Sedese),
projeto #ARteSalva, no dia 1º de Secretária de Estado de Saúde (SES),
junho. “Os profissionais e empre- Secretaria de Estado de Desenvolviendedores da cultura e do turismo mento Econômico (Sede), Servas,
que foram duramente atingidos Defesa Civil, BDMG, Codemge e
precisam receber proteção e aju- todo o sistema de Cultura do Estado.
da, e em prol deles formatamos e Além de parcerias com empresas,
estamos dando andamento a este associações, entidades e coletivos da
projeto, o Arte Salva”, destaca.
sociedade civil e universidades, como
O #ARteSalva é uma rede Sesc em Minas e Cruz Vermelha.
solidária formada pelo governo
A Cultura e o Turismo foram
de Minas Gerais, iniciativa privada setores fortemente impactados
e entidades da sociedade civil em pela pandemia. Exemplo disso,
prol dos realizadores e empre- nas artes cênicas, são os artistas

“Os profissionais e empreendedores da cultura e do turismo que
foram duramente atingidos precisam receber proteção e ajuda”
João Pinheiro, 342, B. Lourdes, BH)
e no Servas (Av. Cristóvão Colombo,
683, B. Funcionários, BH).
Os editais de fomento são outra
ação do #ARte Salva já em funcionamento. O Edital Arte Salva – Fundo Estadual de Cultura vai destinar
R$ 2,5 milhões em premiações para
artistas independentes, bandas,
profissionais do circo e demais realizadores que compõem a cadeia
cultural em Minas Gerais.
Por meio desse edital, serão
contemplados 1.315 projetos, que
receberão um aporte no valor de
R$ 1.900,00 cada para a realização
e execução de vídeos de expressão
artístico-cultural que serão transmitidos em ambiente digital. Serão
contemplados projetos em diferen-

Arte Salva em ação
Para apoiar a coleta, o armazenamento e a distribuição de doações
de diversas campanhas voltadas às
cadeias produtivas da Cultura e do
Turismo, o #ARteSalva conta com a
parceria do Sesc em Minas, por meio
do Mesa Brasil Sesc. Além da tecnologia com o uso de QR Code para
doações, da experiência na logística
para recebimento e distribuição de
doações de alimentos, o Sesc em
Minas dá apoio na estruturação dos
centros operacionais do #ARteSalva,
localizados no Museu Mineiro (Av.

Divulgação

D

iante da queda da arrecadação em virtude da
pandemia de coronavírus e para continuar
honrando o compromisso do
pagamento de contratos e da folha
salarial em dia, a Prefeitura de
Contagem apresentou à Câmara
de Vereadores o projeto de lei complementar que “Dispõe sobre a
suspensão de percentual da remuneração dos servidores e empregados públicos do poder Executivo do
município, e sobre a suspensão
de percentual dos subsídios do
prefeito, vice-prefeito, secretários
municipais de Contagem e dos a
estes equiparados”. A proposta é
a de que a suspensão seja de 10%
dos vencimentos líquidos. Ficam
isentos os servidores com salário
menor que R$ 3.250,00.
A medida resultará em uma
economia de mais de R$ 20 milhões para o município em 2020.
A suspensão está prevista no artigo
29, inciso V; artigo 37, incisos X e
XI; e artigo 39, § 4º, da Constituição Federal; e artigo 179 da Constituição Estadual. O projeto de lei
destaca que o isolamento social é
a principal medida de prevenção à
COVID-19. Para tal, desde início de
março, por meio de Decretos Municipais, a prefeitura vem estipulando
regras de restrições sociais, comer-

ciais e financeiras para preservar a
população e evitar o colapso do
sistema público de Saúde.
No entanto, tais medidas causam impactos na arrecadação
municipal devido à retração da
economia. Conforme dados da
Secretaria Municipal de Fazenda,
considerando a queda de arrecadação própria e de transferências
constitucionais, a perspectiva é
de redução de R$ 300 milhões
da receita do município até o fim
deste ano. Portanto, o município
prevê dificuldades financeiras para
as despesas com pessoal, custeio,
manutenção da cidade, repasse à
Câmara e pagamento de dívida e
aporte à Previcon. Também está
previsto o contingenciamento
de gastos de até R$ 200 milhões
para atender os ditames da Lei de
Responsabilidade Fiscal e regulamentos dos órgãos de controle
Federal e Estadual no último ano
da gestão.
A prefeitura adotou medidas de
contingenciamento, como corte do
pagamento de flexibilização, prorrogação ou extensão de jornada
aos servidores, antecipação de
gozo de férias prêmio, concessão
de férias vencidas com pagamento
do abono previsto apenas para
dezembro de 2020, redução de
despesas com energia elétrica,

água e esgoto (devido ao sobreaviso e teletrabalho da maioria dos
servidores) e diminuição em 25%
dos valores dos contratos administrativos de compras e prestação de
serviços à Administração.
Porém, as medidas não foram
suficientes para a esperada redução de despesas com pessoal, devido à necessidade de contratações
para a área de Saúde por causa do
adoecimento de servidores de linha
de frente do combate ao coronavírus e pelo afastamento obrigatório
dos servidores que pertencem ao
grupo de risco. Além disso, muitos
serviços estão voltando gradativamente a ser oferecidos presencialmente, como a fiscalização.
Por isso, a prefeitura precisa
agir com mais rigor e apresenta o
projeto de lei à Câmara dos Vereadores, medida que evitará exonerações e rescisões contratuais de
prestação de serviço e a suspensão
total de pagamentos pela ausência
de recursos financeiros.
O texto destaca que não se
trata de redução de vencimentos.
O valor a ser descontado até dezembro de 2020 dos subsídios e
remuneração dos agentes públicos
será restituído tão logo ocorra o aumento gradativo que se espera da
arrecadação e consequentemente
da receita municipal.

Perfil
Leônidas Oliveira é professor
da PUC Minas, possui reconhecida
experiência em gestão das áreas de
Cultura e Turismo no Brasil e no exterior, tendo sido presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo
Horizonte e da Empresa Municipal de

Turismo de Belo Horizonte (Belotur).
O novo secretário da Secult também
ocupou recentemente os cargos
de presidente interino da Empresa
Brasileira de Turismo (Embratur) e
de diretor-executivo da Fundação
Nacional de Artes (Funarte), ambas
autarquias do governo federal. Além
disso, presidiu o Fórum Nacional de
Secretários de Cultura.
Mineiro de São Gotardo, ele
possui graduação em Arquitetura
e Urbanismo pela PUC Minas e
mestrado em Restauração e Reabilitação do Patrimônio Histórico Arquitetônico e Urbano pela Universidade
de Alcalá de Henares/ Gregoriana
de Roma, Itália. É doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Valladolid, Espanha.

Projeto “Arteiros do CEM” homenageia
aniversário de 170 anos de Juiz de Fora

Contagem apresenta projeto de lei para manter
pagamento de contratos e da folha salarial em dia

Prefeito Alex de Freitas enviou PL à Câmara Municipal

tes linguagens, como música, artes
cênicas, artes visuais, audiovisual,
patrimônio, literatura e áreas culturais integradas. As inscrições podem
ser feitas até dia 15 de junho. Em
breve será lançado outro edital,
em parceria com a Cemig. Mais
informações sobre os projetos da
Secult podem ser obtidas no site da
pasta, em: www.secult.mg.gov.br.

N

o dia 1° de junho, a Equipe de Teatro e Contação
de Histórias “Arteiros do
CEM” divulgou através
de seu canal no YouTube, vídeo em
homenagem ao aniversário de 170
anos de Juiz de Fora, comemorado
em 31 de maio. O grupo é composto
por alunos e professores do Centro
de Educação de Jovens e Adultos
“Doutor Geraldo Moutinho” (CEM).
A iniciativa fez parte do projeto “Arteiros do CEM sem Fronteiras”, realizado neste momento de pandemia
do novo coronavírus (COVID-19).
Com o tema: “Juiz de Fora, 170
Anos!”, “os Arteiros do CEM expuseram todo seu amor, sua dedicação e
emoção, para falar da ‘Princesinha de
Minas’, promovendo verdadeira viagem no tempo, passeando pela história da cidade. Revivendo e vivenciando
a arte e a cultura do município”,
explicou Fernanda da Silveira Souza,
coordenadora do projeto desde sua
criação, em 2003. O vídeo, com
cerca de quatro minutos de duração,
mostra alunos e professores recitando
poesias e falando do seu amor pela
cidade, além de exibir fotografias de
locais históricos de Juiz de Fora.
O projeto “Arteiros do CEM sem
Fronteiras”, de acordo com a Fernanda, tem por objetivo amenizar a
angústia dos alunos neste período de
pandemia; repassar conhecimentos
de acordo com o tema abordado;
e ocupar o tempo ocioso com artes

cênicas, contribuindo com as atividades físicas, lúdico/criativas e processos
reflexivos. “Além disso, trabalha a
construção de material audiovisual,
permitindo que a arte invada nossos

canais de comunicação, como grupos
de WhatsApp, Facebook e YouTube,
que servirão de palco para nossos
ouvintes e espectadores (alunos, familiares e toda equipe pedagógica)”.

O aniversário da cidade foi o sexto tema trabalhado
neste projeto pelo grupo. Os outros foram:
“Acender a Chama da Vida”: nasceu justamente da dificuldade que os
alunos enfrentavam com o distanciamento social e a suspensão das aulas.
O inuito foi fortalecer os vínculos a partir da construção de vídeos gravados.
“A Dança da Escola no Calçadão”: retrospectiva de 2015 a 2019.
Teve como objetivo homenagear projeto da Secretaria de Educação
da Prefeitura de Juiz de Fora, que, por conta da pandemia, teve sua
edição 2020 adiada.
“Um Refrão Para sua Alma”: da música de Leandro Borges. Teve
a finalidade de enviar mensagem de otimismo neste momento de
pandemia que o mundo enfrenta.
“Na Quarentena”: baseado em “Tecendo Prosa”, com Concessa
Outono. O espetáculo narra história de cidadezinha do interior, onde
em plena pandemia, as vizinhas aproveitam para prosear nas janelas
de suas casas. Este trabalho propiciou a certeza de que o grupo, mesmo
de longe, é capaz de emocionar e encantar seus espectadores.
“O Segredo é Paciência”: arte é exercício de criatividade, promovendo pensamentos e soluções para velhos e novos problemas. Assim,
trabalhar a música de Lenine e Dudu Falcão tem grande importância
poética, além de proporcionar reflexão sobre a visão da vida, de como
se vive e o que realmente vale a pena. No decorrer deste projeto,
prosear e analisar foi perceber profundamente que “a vida é rara”,
“não para” e merece ser vivida plenamente, com respeito e amor a si
mesmo e ao próximo.
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Uberlândia investe em ampliação
do sistema municipal de saúde

QUEM SABE, SABE

PMU

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Novo Conselho Deliberativo do Cruzeiro
Arquivo Pessoal

Os investimentos da administração municipal na saúde são
constantes e vão muito além das
medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus. Desde
2019, o prefeito Odelmo Leão (PP)
tem aplicado recursos em diversas
intervenções que irão aprimorar
o atendimento primário e de
urgência e emergência em todas
as regiões da cidade. Atualmente,
várias obras estão em andamento
para ampliar a capacidade de
atendimento da rede.
Em abril deste ano foram anunciadas duas novidades. Uma foi
a criação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que
será abrigado no antigo prédio
do Departamento Municipal de
Água e Esgoto (Dmae), localizado
no Centro, e ampliará a realização
de procedimentos complexos de
odontologia.
O outro benefício anunciado
pelo prefeito na mesma época foi
a reforma e a ampliação da Unidade de Atendimento Integrado
(UAI) do bairro Pampulha. Quem
passa pelo local já encontra o
canteiro de obras todo montado e
o serviço de aterro concluído. Além
da finalização de alguns projetos,
os operários realizam a sondagem
do solo para obter informações e
determinar o melhor tipo de fundação a ser executado. A ampliação de toda a UAI proporcionará
novos espaços para a instalação
da farmácia, salas administrativas
e uma área voltada para a prática
de exercícios físicos.
Do outro lado da cidade,
a ampliação da UAI do bairro
Planalto está em fase final. As
enfermarias feminina e pediátrica
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ganharam novos espaços. Também
foram construídos uma sala de
descanso para os médicos e um
cômodo para a guarda temporária
de cadáveres. Para a conclusão
destes serviços falta apenas a parte
de acabamento, como instalações
de vidros, lâmpadas e tomadas.
Além disso, ao lado do ambulatório
da unidade estão sendo erguidos
três novos consultórios.

Atenção primária
Iniciadas há cerca de três meses, a reforma e ampliação da
Unidade Básica de Saúde (UBS) do
bairro Guarani está avançando. Em
breve, as 12 mil pessoas atendidas
no local contarão com uma recepção maior, uma nova farmácia,
um novo consultório médico e os
servidores terão uma nova sala de
esterilização. A concretagem do
piso da área externa foi concluída,
a pintura está sendo finalizada
e nos próximos dias será feita a
instalação dos vidros, a construção
do telhado e da rampa de acesso.
No bairro Shopping Park, entre as ruas Maria Marquês da
Silva e Julieta Oliveira Jordão, está

em construção a nova Unidade
Básica de Saúde da Família (UBSF).
O serviço de limpeza, aterro e a
construção do muro de arrimo
estão concluídos e atualmente a
equipe trabalha na execução dos
muros da divisa e na colocação das
estacas de fundação.
Além da nova unidade do
Shopping Park, os moradores
dos bairros Jardim das Palmeiras,
Jardim Ipanema e Marta Helena
também contarão com novas
UBSFs. No Jardim das Palmeiras,
as obras estão em fase final e os
operários concluem o assentamento de bancadas, a instalação
de portas e janelas, o piso de
concreto da área externa e o piso
do estacionamento.
No Jardim Ipanema também
já é possível imaginar as futuras
instalações da UBSF. Com cerca
de 90% de conclusão, janelas e
portas foram instaladas e o piso
tátil está pronto. A parte elétrica,
assentamento de pias, bancadas
e demais acabamentos são o que
ainda faltam na obra. Já a unidade
do bairro Marta Helena precisou
passar por adequações no projeto
e ainda está na fase inicial.

Da esquerda para a direita, o 2º secretário Marcus Edmundo Lambertucci, o presidente
Paulo Cesar Pedrosa, o vice-presidente Nagib Simões e o 1º secretário Evandro Vassali

CANAL ABERTO
Fraudes no Auxílio Emergencial. Um relatório do Tribunal de
Contas da União (TCU) identificou que mais de 8 milhões de
pessoas receberam indevidamente o auxílio emergencial de
R$ 600. Por outro lado, o documento aponta ainda que 2,3
milhões de brasileiros que deveriam ter acesso ao benefício foram
excluídos do programa. Isso é muito triste para quem realmente
precisa desse dinheiro. Entre aqueles que estão recebendo sem ter
direito estão os militares das Forças Armadas, milhares de filhos
de famílias de classe média e outras camadas da sociedade que
estão sendo beneficiadas sem precisar. Mas o maior absurdo foi
a descoberta por parte de repórteres de uma emissora de TV de
que o auxílio está sendo liberado para foragidos da justiça. Entre
eles, estão alguns dos mais perigosos e procurados criminosos do
Brasil. Em resumo: eles deveriam estar na cadeia e não poderiam
sequer conseguir a liberação das parcelas desse dinheiro. Como
existem oportunistas que não se preocupam com as pessoas mais
necessitadas. Por isso dizem que este é o país da piada pronta.

Teste da vacina contra COVID-19 no Brasil. Testes para uma
vacina contra a COVID-19, desenvolvida pela Universidade de
Oxford (Inglaterra), terão a participação de 2 mil brasileiros.
O Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar
a testar a eficácia da imunização. Os testes serão conduzidos
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para provar mais rapidamente se a fórmula é eficaz, é preciso que os voluntários
tenham contato com o vírus e, atualmente, o Brasil é considerado o epicentro da pandemia. Para ser conduzido no
país, o procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Muitos especialistas acreditam
que a vacina não estará disponível em 2020. Projeções
otimistas falam num prazo de 12 a 18 meses, que já seria
recorde. Para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores
precisam percorrer diversas etapas para testar segurança e
resposta imune. Como ainda não existe a vacina, temos que
tomar os cuidados para evitar o contágio.

SETOR HOTELEIRO ESPERA A RECUPERAÇÃO EM 2020
O presidente da Federação de
Hotéis, Bares e Similares do Estado de
Minas Gerais e do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de
Belo Horizonte e Região Metropolitana
(Fhoremg e Sindhorb-BH), Paulo Cesar
Pedrosa, este que vos escreve, comemorou a iniciativa do governo de Minas
de incluir os hotéis e similares na onda

verde do plano Minas Consciente, que
possui as diretrizes para a reabertura
das atividades econômicas no estado.
Segundo ele, a flexibilização do comércio e a volta dos hotéis, ainda que
gradativamente, é um bom sinal. “A
expectativa é de recuperarmos a receita
já em agosto e setembro”. Além disso,
o presidente faz o alerta de que o setor

hoteleiro necessita de mais ações para
que, até o final do ano, possa voltar a
ter índices positivos no crescimento. O
protocolo sanitário dos serviços de hotelaria e similares do Minas Consciente
contém mais de 50 orientações, entre
elas, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uso de álcool 70%
e a desinfecção de ambientes.

RANKING DE TRANSPARÊNCIA NO COMBATE À COVID-19
Levantamento feito pela Transparência Internacional mostra Minas
Gerais em 11º lugar na lista nacional de
transparência no combate à COVID-19.
O ranking avaliou 34 indicadores de
portais dos 26 estados e do Distrito
Federal para demonstrar qual o nível
Band/Minas

Coronavírus: presidente da AMM acredita que
esferas do poder devem trabalhar em sintonia

de transparência que eles possuem
nas informações sobre contratações
emergenciais ligadas ao combate ao
coronavírus. O estado aparece como
“bom”, mas atrás de Espírito Santos,
Distrito Federal, Goiás e Paraná (todos
“ótimos”), além de ter pontuação me-

nor que Ceará, Maranhão, Rondônia,
Santa Catarina, Paraíba, Amazonas e
Mato Grosso. Já Belo Horizonte aparece
em 12º lugar no ranking das capitais e
foi considerada “regular”. A pandemia
tem impactado milhões de pessoas e
empresas em todo o mundo.

PIPAS PREJUDICAM FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ESTADO
É difícil encontrar quem não soltou pipas quando era criança. É uma
prática comum neste período do ano,
em que os ventos estão mais fortes.
No entanto, além de estar atento para
o isolamento social, é preciso cautela
para não se machucar nem causar
acidentes com a rede elétrica. Em 2019,

incidentes com pipas provocaram 1.771
ocorrências, prejudicando cerca de 504
mil mineiros que têm energia fornecida
pela Cemig. Apenas nos 4 primeiros
meses deste ano, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram
registrados 170 desligamentos da rede
elétrica provocados por pipas, que

afetaram 52 mil pessoas. O principal
causador das ocorrências é o cerol,
mistura cortante feita com cola e vidro,
que pode romper os cabos da rede
elétrica, além de causar ferimentos
ou mortes das pessoas e motociclistas,
e até cortar a mão de quem a utiliza.
Fonte: Cemig

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Julvan Lacerda, Inácia Soares e Murilo Rocha
“Enquanto tiverem essas brigas
por interesses pessoal, político e
eleitoreiro, o povo vai pagar o preço”. Esse foi o posicionamento do
presidente da Associação Mineira
de Municípios (AMM), 1º vice-presidente da Confederação Nacional
de Municípios (CNM) e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda (MDB).
Os principais assuntos que estão em foco atualmente no estado
foram abordados, como a atuação

e dificuldades dos municípios no
enfrentamento à pandemia do
coronavírus; a situação da doença no estado; o adiamento das
eleições municipais previstas para
outubro, relacionamento do governo estadual com os municípios,
privatização da Copasa e da Cemig,
fundo eleitoral, entre outros.
“Esse não é um problema local,
mas sim geral. Então, precisa ter
um direcionamento objetivo do

governo federal, disseminado pelos
governos estaduais e implantado
pelos municípios. E nós não tivemos
isso. O presidente fala uma coisa, o
governador fala outra e o prefeito
fica perdido sem saber como faz.
É por isso que cada um teve que
tomar sua atitude, mas é errado
fazer isso, porque o nosso sistema
de saúde funciona em rede”, destacou sobre esse momento crítico
que o Brasil passa com a pandemia.

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Praticar esportes durante o
frio requer cuidados especiais

Daniel Amaro

O

s termômetros começam a
marcar temperaturas mais
baixas e muitas pessoas
tendem a não praticar
atividade física, ainda mais agora
com as academias fechadas e a necessidade de fazer isolamento social.
No entanto, praticar algum exercício
é fundamental em todos os meses
do ano não apenas para manter a
forma. Essa época de inverno requer
ainda mais cuidado e atenção para
evitar lesões, principalmente, para
quem é sedentário.
O educador físico Marcos Oliveira
cita os principais problemas que podem ocorrer nesse período do ano.
“É muito importante manter a saúde
do corpo e hábitos saudáveis. Existem muitos que deixam de fazer ati-

vidade física no frio, podendo acentuar dores e rigidez muscular. Isso
acontece porque nossos músculos
se contraem para tentar aumentar a
produção de calor, o que eleva a tensão nas fibras musculares”, explica.
Ainda conforme Oliveira, a prática de exercício físico no inverno
também é uma ótima aliada para o
aumento da temperatura corporal.
“É necessário nos movimentarmos,
seja com qualquer atividade. Pode
ser uma caminhada, pilates, ioga,
musculação. Nesse período de temperaturas baixas não temos vontade
de sair de baixo das cobertas, mas
não podemos ficar parados. Ainda
mais que o ganho de peso nessa
época é maior, pois consumimos
mais alimentos calóricos”.
Ele diz que a atenção deve ser
redobrada no tempo frio e reforça
que o aquecimento deve ser realiza-

do antes de qualquer atividade. “A
nossa musculatura fica mais retraída
e tensa. Primeiro é preciso fazer um
leve alongamento e depois partir
para o aquecimento do corpo. Tudo
deve ser feito de forma mais lenta,
durante pelo menos 15 a 20 minutos,
para diminuir o risco de lesões. Esse
é um cuidado especialmente aos
sedentários”.
Entre outros cuidados, o educador físico salienta que a percepção
de esforço no frio é menor. Ou
seja, o corpo parece responder
melhor e trazer uma sensação de
que está sobrando ar ao começar
uma atividade. “Esse é um problema grave e que pode trazer sérios
riscos à saúde. Pode haver uma
grande sobrecarga tanto para os
músculos quanto para o coração”.
Além disso, não é porque estamos no inverno que a ingestão de

líquidos deve ser deixada de lado.
“Apesar de suar menos, nosso organismo necessita ser hidratado antes,
durante e após os exercícios. Outra
dica é com relação à vestimenta.
Use roupas que mantém o corpo
aquecido, porém leves e confortáveis
para não prejudicar os movimentos.
O ideal é se exercitar de 3 a 5 vezes na
semana por pelo menos 30 minutos
diários”.
Muitas pessoas também tinham
o hábito de fazer caminhas ou
corridas ao ar livre. Porém, nesse
momento delicado de pandemia,
a atitude deve ser evitada. “Existe
uma pesquisa mostrando que a atividade em locais púbicos é mais fácil
a contaminação pelo coronavírus.
Isso porque nem sempre é possível
estabelecer o distanciamento das
outras pessoas. Em uma caminhada

o seu consórcio multibrasileiro

terão na Lagoa Silvana”, afirma
José de Sousa Carvalho, presidente
do clube.
A segurança do clube também ganhará reforços para a
reabertura, com a implementação de um sistema de reconhecimento facial dos associados
que auxiliará no controle da
circulação de pessoas na área, e a
criação de um portal para registro
de entrada e saída de veículos.
Mesmo com as melhorias em curso, a diretoria do Clube Náutico
Alvorada estabeleceu medidas
para neutralizar os impactos
sofridos pelos associados diante
da pandemia, equalizando um
desconto de 25% no valor das
mensalidades por tempo indeterminado. É reforçado ainda que,
com a instabilidade do momento,
novas ações em benefício dos
sócios poderão ser definidas.

A nutricionista Mariane Figueiredo salienta a importância de saber
escolher os alimentos adequados.
“Nessa época mais fria, o ideal é
evitar o consumo excessivo de chocolates, doces, bebidas alcoólicas,
comidas industrializadas, entre outros. Prefira caldos quentes, sopas
de legumes, chás, frutas assadas e
legumes cozidos. Eles aliviam a fome
e ainda aquecem o corpo”.
Outro fator do frio é que as
câimbras podem aumentar, principalmente nos membros inferiores.

Escolha o melhor horário:
Como as temperaturas estão mais baixas durante o início da manhã e à noite, quem tiver uma agenda flexível
pode malhar nos momentos mais quentinhos do dia. É importante estabelecer uma meta e manter o foco.
Tenha uma companhia virtual:
Vencer a preguiça acompanhado pode ser mais fácil. Por isso, combine um treino on-line com um
amigo animado. O incentivo mútuo certamente vai facilitar a tarefa nos dias gelados.
Teste novas atividades:
Um novo desafio pode ser o que falta para que você saia de baixo do cobertor. Aproveite para experimentar
uma nova modalidade. Pode ser bom para o corpo e também para a sua saúde emocional.
Prepare a playlist:
Tudo com música fica mais agradável, não é mesmo? Por isso, prepare aquela playlist bem animada
e mexa-se.

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br
Divulgação

O

novo coronavírus, o Clube Náutico
Alvorada - Lagoa Silvana mantém
o investimento no planejamento e execução de melhorias na
infraestrutura e segurança para,
quando possível, voltar a receber
os associados, amigos e parceiros
com a qualidade e o carinho que
sempre estiveram presentes nos
serviços prestados.
Entre as melhorias estruturais
estabelecidas, e que estão em
fase de desenvolvimento no clube, destacam-se a integração das
áreas da Praia Artificial e Parque
Infantil e o reforço na visualização
dos degraus internos das piscinas.
“Como, infelizmente, não podemos
abrir nosso exuberante espaço,
aproveitamos o período sem circulação de pessoas para aperfeiçoar pontos-chave para garantir
a satisfação de nossos associados
nos futuros momentos de lazer que

Cuidados com alimentação

“Isso pode ser facilmente prevenido
com a ingestão de minerais como
magnésio, cálcio e potássio. Esses
elementos atuam diretamente na
contração muscular. Aposte em
um punhado de castanhas, nozes
ou amêndoas, derivados do leite,
banana e melão. A batata-doce, seja
cozida, assada ou amassada, também é rica em potássio e supre 12%
da capacidade diária do organismo”.
A hidratação é de extrema importância neste período. “É comum
sentir menos sede no inverno do
que em épocas mais quentes. No
entanto, a diurese aumenta no frio,
por essa razão o consumo de água é
essencial. Além disso, a desidratação
favorece a contração muscular involuntária durante exercícios físicos. A
recomendação é ingerir pelo menos
2 litros todos os dias”, conclui.

Como ter uma prática de exercícios regrada no inverno?

Clube Náutico Alvorada em Ipatinga faz
melhorias na infraestrutura e segurança

Clube Náutico Alvorada
mesmo não estando aberto
aos associados e visitantes,
como gostaria, informa que a Lagoa Silvana continua preservada e
com sua beleza natural exuberante. Ainda que fechado temporariamente o planejamento e execução
de melhorias continuam.
Reconhecimento facial dos associados. Melhorias na visualização
dos degraus internos das piscinas.
Áreas da praia e parquinho infantil
serão integradas. Portal com registro de entrada e saída de veículos.
Mesmo com as melhorias em curso, a diretoria do clube informa que
conseguiu equalizar um desconto
de 25% no valor das mensalidades.
Lagoa Silvana recebe manutenção e investimentos durante
período de quarentena Apesar
de fechado durante o isolamento
social para conter a pandemia do

leve, as gotículas podem percorrer
até 5 metros. Se for em uma corrida,
a distância aumenta para 10 metros.
E ainda vejo alguns se exercitando
sem o uso da máscara”, afirma.

Saudade da bola
O assunto parece repetitivo e chato, mas sem alternativa. Para qualquer lado que
se olha ou anda a pandemia
está bem viva atormentando
a vida de todos. No mundo do
futebol a situação é até pior.
Estamos tontos, sem rumo,
tentando de forma desesperada driblar o vírus e voltar ao
mínimo de normalidade.
Olhando só para nosso próprio umbigo vejo com extrema
preocupação a situação dos
clubes mineiros. Além das altas
dividas, dos gastos acima do
normal, será que os clubes terão
fôlego para manter o padrão
financeiro com o futebol parado?
Segundo os especialistas,
a economia geral que já era
frágil, vai encolher no mínimo
5%, caso a pandemia não
demore tanto a passar. Se
demorar muito ninguém sabe
o que pode acontecer. Sem
futebol por um tempo longo,
é obvio que a arrecadação dos
clubes vai desabar. Cabe então
aos gestores, além de muita
responsabilidade, encontrar
a fórmula mágica para sair
desta enrascada.
Mas não adianta chorar,
temos que acreditar na ciência
e ter muita fé que tudo vai
passar. É lógico, é evidente que
temos que preservar a vida.
Nada é mais importante. Mas
não podemos fazer da pandemia uma tragédia maior do
que ela já é.
Assim sendo vamos torcer
para que o futebol volte aos
estádios. Com todos os cuidados sanitários necessários.
Será um alento para que os
torcedores fiquem em casa,
acompanhando pelo rádio,
televisão e redes sociais.

A Federação Internacional
de Futebol (Fifa), dona do
futebol, contratou bons especialistas e vem propondo regras
com o objetivo de minimizar o
contagio entre os jogadores e
demais envolvidos nos jogos.
As entidades organizadoras das
competições em cada localidade também preparam varias
iniciativas no mesmo sentido.
Um problema complicado
será conter os torcedores. Mesmo com portões fechados, muitos vão querer ir para as ruas,
reunir amigos e familiares para
acompanhar com churrasco e
bebidas, promover aglomerações. Ai mora o maior perigo de
disseminação do vírus.
Necessário uma boa e
ampla campanha de conscientização para diminuir o risco.
Até os jogadores atuais e do
passado, torcidas organizadas,
clubes e imprensa devem ser
convocados para contribuir
com este propósito.
Fato é que todo esforço
responsável precisa ser feito
para fazer a engrenagem do
futebol funcionar novamente.
Pode demorar mais 30, 60,90
dias, mas precisa voltar.
Segundo Arrigo Sacchi,
famoso treinador italiano,
“o futebol é a coisa mais
importante, entre a menos
importante”. Pode até ser,
dependendo do ângulo que
é estudado.
É preciso analisar que independente da paixão que
desperta, o futebol movimenta montanhas de dinheiro,
gera emprego e renda para
muita gente. E não é só para
jogador e treinador. Temos
que nos lembrar dos funcionários, do mais simples

aos diretores remunerados.
Temos que nos lembrar da
quantidade enorme de pessoas que giram em torno dos
clubes, ligados às empresas
que prestam os mais variados
serviços que vai da limpeza até
as viagens ou mais.
Até a imprensa esportiva
depende totalmente da movimentação do futebol. Dezenas
de veículos de comunicação
tem considerável fatia do seu
faturamento conquistado com
a cobertura do esporte. Milhares de radialistas e jornalistas
ganham a vida e sustentam
suas famílias com o trabalho
realizado nos programas e
transmissões esportivas.
Difícil calcular o tamanho
dos recursos que o futebol
movimenta e sustenta de
forma direta e indireta. O que
sabemos, segundo os calculistas, é coisa de bilhões de reais
a cada temporada.
Em resumo. A volta do futebol, com todos os cuidados
preservados e dentro de prazo
responsável é de fundamental
importância para evitar um
sofrimento social que já é de
tamanho considerável.
Vamos confiar na ciência,
nas autoridades e no bom
senso coletivo para superar
este desafio. Vamos rezar com
fé para que Deus nos proteja e
permita a volta da vida normal.
Vamos ser otimistas e
acreditar que breve nosso
coração vai voltar a bater mais
forte com as belas jogadas,
com os gols espetaculares e
com a emoção das grandes
vitorias e títulos.
Mesmo porque a gente
não aguenta mais de tanta
saudade da bola.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

