
onsiderada um tabu por 70% dos 
brasileiros, segundo a pesquisa 
Vida & Legado, a morte é o silên-
cio que as agetechs, startups de 

longevidade, querem quebrar. Elas estão 
de olho no chamado mercado da finitude 
que movimenta, anualmente, R$ 7 bilhões 
no Brasil, de acordo com o Sincep. O setor 
tem como um dos pilares os serviços fune-
rários, como urnas e ornamentação. Isso 
não é nenhuma novidade, mas a principal 
diferença é que as novas empresas do 
ramo se concentram em decisões ainda 
em vida, como planejamento, testamento, 
advogados especializados no tema e até 
mesmo o destino das contas digitais do 
indivíduo. “O mais surpreendente disso é 
que existem muitas pessoas com vontade 
de discutir, falar sobre o assunto e em busca 
de soluções para esse momento, porém, 
estavam em silêncio até então”, afirma 
Layla Vallias, investidora na área e especia-
lista em comportamento de consumidores 
acima de 50 anos.
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oposições se articulam
tendo em vista pleito

eleitoral deste ano 
A partir de julho, a corrida pela sucessão nos municípios 

mineiros será intensa. Por enquanto, nas grandes cidades, o 
tema não é tratado pelos seus prefeitos, mas seus adversários 
não falam de outro assunto. Em Juiz de Fora, dois nomes de 
oposição são avaliados como competitivos: os das deputadas 
delegada Sheila Oliveira(PSL) e Margarida Salomão (PT). Já 
em Montes Claros, o único candidato que pode fazer frente 
ao atual prefeito Humberto Souto (PPS) é o do ex-prefeito 
Ruy Muniz. No tangente a Ipatinga, no Vale do Aço, quem se 
habilita a tarefa de enfrentar Nardyello Rocha (Cidadania) é o 
ex-prefeito Sebastião Quintão, muito embora, de acordo com 
informações, ele tenha problemas com a justiça.

Novo coronavírus está em
100% das amostras de

esgotos de BH e Contagem
 
Um estudo da UFMG com a Agência Nacional de 

Águas detectou o novo coronavírus em 100% das 
amostras coletadas nos sistemas de esgotamento sa-
nitário das bacias do Arrudas e do Onça que atendem 
a Belo Horizonte e Contagem. A ideia é que a moni-
toração funcione como uma ferramenta de controle 
epidemiológico, já que o vírus pode ser detectado nas 
fezes dos infectados. Segundo os dados, os pesquisa-
dores concluíram que cerca de 50 mil pessoas estão 
contaminadas pela COVID-19 na capital, enquanto 
os números oficiais da SES-MG apontam para pouco 
mais de 4.600 casos confirmados na cidade.

retomada econômica pode
ser lenta por falta de ação
do governo na pandemia

A falta de ação do governo federal no que se refere à pan-
demia da COVID-19 tem sido criticada por governantes de todo 
o mundo. Enquanto os números de infectados pela doença não 
param de crescer, o presidente Jair Bolsonaro segue colocando 
em xeque a amplitude da pandemia por aqui. O cenário não 
é positivo e na visão de Vladimir Feijó, doutorando em direito 
internacional, mestre em direito público e professor, essa postura 
negacionista coloca o Brasil no final da fila quando o tema é a 
retomada econômica.

Busca  por exames de rotina reduz 
33% durante isolamento social

O medo da COVID-19 fez cair a procura por exames de 
rotina. Segundo dados colhidos por um laboratório de Belo 
Horizonte, a redução foi de 33%. “O check-up médico é uma 
importante avaliação. Uma maneira de detectar problemas 
de saúde que ainda não se manifestaram clinicamente ou 
que apresentaram sintomas muito discretos”, ressalta o 
patologista Daniel Dias Ribeiro.

Taxa de desemprego
no país pode alcançar

15% em 2020
O avanço da pandemia da COVID-19 fez o desem-

prego no Brasil aumentar. Segundo dados do IBGE, a 
taxa de desocupação avançou para 12,6% no trimestre 
encerrado em abril, elevando para 12,8 milhões a 
quantidade de pessoas que estão sem ocupação. A 
pesquisa também considera o impacto dos primeiros 
45 dias da crise sanitária no mercado de trabalho. 
Nesse período, quase 900 mil brasileiros perderam 
o emprego. “Os números serão ainda maiores nos 
próximos meses, afinal, esse é o último patamar da 
economia a se recuperar da recessão. Sendo muito 
otimista, o país pode terminar 2020 com cerca de 15% 
de desempregados e retração de até 7% do PIB”, alerta 
o economista Ricardo Carvalho.
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E D I T O R I A L

o

como o Brasil era visto pela comunidade 
internacional há 10 anos?

Como o lugar mais legal do mundo e isso traz uma 
ambivalência tanto no sentido positivo, de povo alegre 
e respeitoso, quanto no negativo de festeiro e irrespon-
sável. Ser o “país do Carnaval” passa a imagem de não 
ser forte em mais nada. Em 2010, o Brasil era visto como 
potência emergente e caminhava para ter relevância 
compatível ao tamanho do território e população.  

Depois de duas décadas da nova constituição e dos 
bons resultados no controle da inflação e crescimento 
econômico parecia que estávamos prestes a deixar o 
autoritarismo na história. Ainda em 2010, estávamos 
compromissados a sediar a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas. Brasileiros eram selecionados 
para presidir organizações internacionais e comandar 
missões de paz. O país estava completando 20 anos de 
abertura econômica, diversificando tanto os parceiros 
comerciais como a pauta exportadora.

Autoridades internacionais criticaram a 
postura do governo em relação à pan-
demia. isso prejudica nossa relação com 
outros países?

O noticiário internacional já aponta o Brasil como 
epicentro da pandemia há alguns dias, além de expor 
cenas impactantes de covas coletivas e hospitais sem 
insumos para responder à crise. Também houve refor-
ço da imagem de país pobre e desigual, destacando a 
maior incidência nas vilas e favelas e a interiorização 
da doença até nas tribos indígenas. Enquanto tivermos 
altos níveis de contágio, mortes diárias e internações 
o maior impacto é nos planos de retomada de investi-
mentos projetando dificuldades no retorno e sustento 
da atividade econômica. 

 

os ataques de Bolsonaro e de quem o 
apoia direcionados ao congresso e ao 
supremo tribunal Federal podem dani-
ficar a economia brasileira?

Os ventos de 2020 são de combate internacional 
ao crime organizado, a lavagem de dinheiro e cor-
rupção em geral. Para que isso ocorra as ferramentas 

empregadas são instituições sólidas, independentes 
e que possam derrotar os poderosos, seja na inicia-
tiva privada ou pública. Gerentes de empresas são 
cobrados de seus acionistas a terem transparência 
para medir a efetividade das chances de lucro no 
futuro. Programas de compliance, inclusive, exigem 
que investimentos sejam feitos em países com certos 
índices de estabilidade do Estado de Direito. Quando 
o poder Executivo apoia e instiga protestos contra as 
instituições ele lança uma imagem de apoio ao passa-
do de absolutismo e que não é confiável. O esquema 
de freios e contrapesos com todas as suas dificuldades 
é a base do Estado de Direito.

 

muitos afirmam que com a conduta do 
atual governo, o Brasil fica cada vez mais 
isolado do mundo. Quais as consequên-
cias disso?

A preocupação não é apenas com a resposta em 
relação à pandemia. O governo federal tem se mostrado 
inepto em diversas áreas. O esforço de mudar a ima-
gem demanda tempo. Sucessivos governos precisaram 
dar sequência em projetos de impacto internacional, 
abandonar o alinhamento automático a uma potência 
e começar a construir voz própria de um país disposto 
a ouvir as críticas e sugestões. A reputação de uma 
nação violenta e instável nunca foi superada. O Brasil 
segue aparecendo como um lugar de natureza exótica, 
associado ao ecossistema da Amazônia. Aproveitamos 
dessa imagem e assumimos o compromisso em favor 
da energia limpa, combinada a redução da pobreza, 
com ampliação das reservas ambientais, das nações 
indígenas e dos quilombolas. Mas a quebra dessas 
promessas fere as parcerias firmadas. 

Em um cenário de déficit, pelo menos até 2030, o 
governo federal pode encontrar dificuldades no futuro 
de conseguir empréstimos a juros razoáveis. Nós já 
vimos, inclusive, tratados assinados serem abando-
nados, como o acordo Mercosul - União Europeia.

 

os euA proibiram a entrada de brasilei-
ros por causa da coVid-19. Quais serão 
os desdobramentos dessa ação?

Essa é uma medida esperada e que tem sido 
adotada por praticamente todos os países. O Brasil 

também proibiu a entrada de estrangeiros. As con-
sequências conhecidas, mas pouco noticiadas, são 
a redução de viagens de negócio e de lazer. Com 
isso, tratativas de novos contratos de importação e 
exportação são adiadas e até abandonadas. 

As pessoas de fora não poderiam vir fazer turismo 
aqui, já que não teriam como saber se poderiam 
voltar para suas casas. Num cenário de reabertura 
geral, fazer parte das nações ainda fechadas, nos 
lança para o final da fila da retomada econômica. O 
desdobramento pode se estender a década adiante, 
já que em competição com outros países eles podem 
sair na nossa frente.

 

há como reverter essa mancha do Brasil 
no exterior? 

Sempre há espaço, mas a destruição da imagem 
ocorre em ventos fortes, ao passo que a construção 
demanda esforços contínuos. Tentamos mudar a 
ideia de país repressivo para um dentro da comuni-
dade de nações, respeitador das normas. Aos poucos 
construímos uma visão de porta-voz dos interesses 
de outros que, como nós, estão em processo de 
desenvolvimento. Houve, porém, o abandono desta 
posição porque o governo acredita que há um novo 
tempo e estrutura internacional sendo criados. É 
uma aposta arriscada e sem respaldo. Enquanto 
durar o atual arcabouço seremos jogados cada vez 
mais para escanteio. 

o que teríamos que fazer para melhorar 
nossa imagem internacional?

A primeira medida a ser adotada seria o aban-
dono da prática negacionista dos fóruns interna-
cionais. Será necessário deixar também o discurso 
religioso. Algo que também tenho convicção de 
ser importante é confiar nos técnicos e cientistas. 
Cargos de destaque tem que ser ocupados por 
quem tem formação na área e reconhecimento 
entre seus pares. A filiação ideológica e escolha com 
base exclusiva à fidelidade ao presidente não gera 
bons resultados porque as relações internacionais 
são entre países. Governos são passageiros e os 
autoritários podem até delongar, mas as relações 
com eles são sempre efêmeras.

coronavírus: falta de ação do governo federal
pode impactar na retomada econômica do país

O governo federal tem sido dura-
mente criticado por outros paí-
ses pela falta de ação no que se 

refere ao combate ao coronavírus. As 
polêmicas proferidas pelo presidente 
Jair Bolsonaro e a insistente descrença 
em relação ao número de mortes e 
infectados podem impactar direta-
mente nas relações internacionais e 
até mesmo na retomada econômica 
do Brasil. Para analisar essa imagem 
negativa em tempos de pandemia, 
o edição do Brasil conversou com 
Vladimir Feijó (foto), doutorando 
em direito internacional e mestre em 
direito público.

“governos são
passageiros e os

autoritários podem
até delongar, mas as

relações com eles
são sempre efêmeras”

o bom legado do Judiciário
desembargador Nelson Missias de Morais encerra seu 
mandato à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais (TJMG) nesta quarta-feira, 1º de julho, ostentando um 
saldo altamente positivo, tanto pelo legado de sua gestão 

afirmativa e produtiva, quanto pela trajetória de homem público in-
comum, capacitado ao diálogo com os demais poderes e com amplos 
setores da sociedade, sempre escorado em princípios sólidos e não 
em conveniências ocasionais.

No plano dos avanços para o poder Judiciário merecem destaque a 
universalização do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que estava implan-
tado em apenas 12% dos processos quando ele assumiu e, hoje, está 
em todas as 297 comarcas do estado; os avanços na área da Tecnologia 
de Informação (TI), seja com o aperfeiçoamento de sistemas ou com a 
criação de novas soluções tecnológicas; a inauguração de 24 novos fóruns 
e a herança deixada de outras quatro ou cinco dezenas em construção; a 
nomeação de  97 novos juízes e de algumas dezenas de servidores técnicos 
e administrativos, que vieram preencher lacunas na primeira instância; 
a inovação em processos, como a criação do projeto Pontualidade, que 
levou a justiça remota a dezenas de comarcas do interior; e a implantação 
de um rigoroso programa de Integridade, de forma pioneira no poder 
Judiciário brasileiro. 

Mais do que isso, no entanto, Nelson Missias destacou-se por não 
ter ficado sentado em seu gabinete, mas ter procurado participar 
efetivamente da vida do estado, atuando onde havia espaço para 
o Judiciário e contribuindo para enfrentar a crise. Dois exemplos se 
destacaram: a iniciativa de, ainda no governo Fernando Pimentel (PT), 
liderar o acordo para encerrar velha pendência na Izidora, a maior 
ocupação urbana da América Latina, com alto poder explosivo; e o 
acordo que proporcionou ao governador Romeu Zema (Novo) e os 
municípios de quitar, parceladamente, a dívida deixada pelos governos 
anteriores. Os dois lados são unânimes em afirmar que se não fosse 
à iniciativa do Judiciário em buscar a conciliação, o impasse levaria 
estado e municípios a uma crise ainda maior. 

Vale dizer que, ao assumir, Missias encontrou o caixa do Tribunal 
com saldo negativo de R$ 10,5 milhões e com o Fundo de Reaparelha-
mento do Judiciário zerado, pelo repasse indevido ao Executivo, por seus 
antecessores, de mais de R$ 5 bilhões dos depósitos judiciais. Em vez de 
apenas se queixar, empreendeu vigoroso programa de recuperação do 
fundo e pôde desenvolver seus projetos, sem atrasar o pagamento dos 
magistrados e servidores e, ainda, conseguindo quitar débitos antigos 
com todos.

É, sem dúvida, um legado excepcional de seriedade e competência 
na condução do TJMG que, inclusive, credencia o desembargador a ainda 
prestar novos e bons serviços à vida pública mineira e brasileira.

um brinde aos 38 anos do edição do Brasil
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Há  u m  l e v a n t a -
mento informal 
indicando que os 
jornais impressos 

ainda estão sendo vendidos 
de maneira exponencial, 
mesmo nesta época de crise 
sanitária. Apesar dos desafios 
em manter um veículo de im-
prensa deste tipo funcionan-
do por tantas décadas, o edi-
ção do Brasil, que também 
possui sua versão on-line, 
não abre mão de continuar 
existindo com a sua edição 
física pelo fato de esta ter 
sido a sua tradição ao longo 
de 38 anos, completados 
neste último dia 24 de junho. 
Ele já faz parte da história dos 
mineiros.

Mesmo com a supremacia 
da comunicação virtual, atual-
mente uma realidade brasilei-
ra e mundial, o impresso tem 
seu importante papel para 
que as informações não fi-
quem perdidas ou esquecidas 
em meio à tecnologia. Ele é o 
responsável por manter vivo 
valores, crenças, costumes e 
significados de uma cultura. 
Muitas pessoas ainda trazem 
consigo o costume de ler o 
jornal acompanhado de uma 
boa xícara de café.

Presente em Belo Hori-
zonte e diversos municípios 
do Triângulo Mineiro, Norte 

de Minas, Zona da Mata 
e Vale do Aço, a luta para 
a manutenção do edição 
do Brasil  é persistente. E 
desse assunto, o jornal en-
tende muito bem, afinal, 
seu nascimento aconteceu 
em 1982, depois de 20 anos 
de ditadura militar no Brasil. 
A sua filosofia de acastelar 
ideias democráticas e buscar 
contribuir para uma imprensa 
livre continua até os dias de 
hoje. Então, sempre é válido 
destacar: a batalha continua 
com o apoio dos mineiros, 
claro.

Em 38 anos, o semaná-
rio testemunhou e noticiou 
diversos fatos marcantes na 

política e economia do es-
tado, assim como também 
acompanhou o desenvolvi-
mento social. O jornal é um 
dos mais respeitados e prima 
pela imparcialidade e liberda-
de de imprensa. É um orgulho 
para quem já contribuiu com 
este sucesso, cuja mensagem 
de agradecimento otimista é 
extensiva aos atuais compa-
nheiros, especialmente, aos 
leitores que recebem o nosso 
veículo com todo carinho.

Ao longo de quase 4 dé-
cadas, nosso trabalho sempre 
foi retratar com fidedignidade 
os assuntos do momento, com 
muita seriedade e compromis-
so com a informação de credi-

bilidade checada e apurada. As 
conquistas desse impresso são 
inúmeras, mas talvez uma das 
mais importantes seja o fato 
dele permanecer circulando 
ininterruptamente por tantos 
anos.

O momento é oportuno 
também para registrar: este 
ano, por conta da pandemia 
de coronavírus, não foi pos-
sível realizar a entrega do 
Troféu Tancredo Neves, even-
to que tem a finalidade de 
homenagear personalidades 
mineiras dos mais variados 
segmentos. Por mais de três 
décadas, diversos nomes 
importantes que se dedicam 
para que Minas Gerais seja 
um estado melhor já foram 
agraciados.

Por enquanto, a aludi-
da premiação teve que ser 
adiada, mas no segundo 
semestre, caso a situação da 
COVID-19 esteja amenizada, 
o assunto voltará em pauta 
e poderá haver a chance de 
sua realização ainda este 
ano. Caso contrário, já ficam 
todos convidados para a con-
tinuidade dessa solenidade 
no próximo mês de junho 
de 2021. 

Um brinde aos 38 anos 
do edição do Brasil, a im-
prensa livre e a democracia 
brasileira.



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
27 de junho a 4 de julho de 2020

V I G Í L I A S

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

doorgAl Borges de AndrAdA

JAder ViAnA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

desemBArgAdor do tJmg,  Foi Juiz de direito, Promotor de JustiçA,
delegAdo de PolíciA e ProFessor uniVersitário

JornAlistA

da redação

Fake news, calúnias e censura
A expressão inglesa fake news, tão charmosa e atual, 

traduzida ao “pé da letra”, significa “notícia falsa”. Ou 
seja, mentira, fofoca, calúnia, boato, inverdades e outros. 
E desde que o mundo é mundo, e enquanto existir a 
espécie humana, essa prática vai se repetir em todos 
os continentes, entre cultos e/ou incultos. Infelizmente.

Antes de Gutenberg criar a imprensa escrita no 
século XVI, as maledicências, que hoje são denominadas 
de fake news, eram feitas boca a boca, corpo a corpo. O 
surgimento da imprensa trouxe a possibilidade de distri-
buir livros e folhetos para o povo, e foi algo que apavorou 
príncipes, nobres e a igreja de cada reino. Ameaçados 
diante da divulgação de informações diferentes, os 
detentores do poder criaram os controles de Estado e a 
censura foi estabelecida. Então, as verdades ou ofensas 
não puderam ser mais publicadas.

Com o passar do tempo, surgem os jornais e livros 
em série, às vezes, sob controle do Index (Índice dos 
Livros Proibidos - considerados heréticos, anticlericais 
e censurados pela igreja). Essas desaprovações, ainda 
hoje, continuam em alguns locais do mundo através de 
religiões falsas ou fanatismo.

Séculos depois, somando-se a nossa explosão de-
mográfica e a chegada dos meios de comunicação de 
massa, ganhou força a liberdade de expressão. E, após 
a 2ª Guerra Mundial, consolidou-se o Estado Democrá-
tico de Direito ante a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que eliminou de vez a censura, garantindo a 
todos o direito de se manifestar amplamente, ainda que 
espalhando até calúnias (as velhas fake news). Desde 

então, quem se sentir ofendido deve ir à justiça após a 
publicação ou a verbalização da ofensa ou da mentira, 
a fim de buscar a condenação criminal, a reparação 
dos danos sofridos e o direito de resposta. Impossível 
qualquer censura. Poderemos ter, talvez, autocontrole 
ante o senso pessoal, da ética, da moral, da educação, 
da religião, dos valores familiares e profissionais.

Grandes grupos já detêm, mundo afora, a quase 
totalidade do monopólio da mídia para informar e 
noticiar há décadas. E com esse grande poder nas 
mãos, eventualmente, também inventam, mentem, 
distorcem e fofocam tudo sob o título de “noticiário”. 
Contudo, mesmo perante a existência de eventuais 
leis de censura, um texto proibido ainda acaba sendo 
impresso e/ou divulgado por rádios clandestinas ou em 
outros veículos. Nenhum país, mesmo os que possuem 
regimes totalitários, como comunista, nazista, socialista, 
fascista, conseguiu calar o pensamento divergente.

O mundo está em mudança radical. Hoje ninguém 
mais impede a divulgação, seja de elogios ou críti-
cas, nem mesmo o poderio do Estado, nem as igrejas, 
universidades ou as famílias. Nesta época pós-moderna, 
possuímos ferramentas de informação superavançadas 
e, ao mesmo tempo, voltamos a ver as práticas de 
disseminação da mentira - ou do elogio falso - por meio 
do boca a boca, como eram nas aldeias medievais 
pré-Gutenberg.  São agora as velhas fake news que se 
modernizaram: “viralizam”.

Ora, então como proibir tudo isso? Como calar? 
Jamais! Seria tecnicamente inviável, além disso, o ato 

de censurar é inconstitucional.  Mas é bom lembrar 
que, naturalmente, as fake news perdem a força, 
esvaziando-se, como ocorre com tudo que um dia 
deixa de ser novidade, e nos cansa. Foi assim com a 
descoberta do telégrafo, do rádio, da TV em cores, que 
sacudiram o mundo da época e depois perderam a 
grandeza.  Precisamos nos (re)adaptar e fazer como 
quando comprávamos determinados jornais e revistas, 
ou seja, ao abrir o WhatsApp, por exemplo, devemos 
ler/ouvir somente o que acreditamos ser fonte de 
informação correta. Selecionar.  Mas tentar impedir 
que a milenar fake news sobreviva, a propagar lamen-
tavelmente as mentiras, agressões político-partidárias 
de ambos os lados, violências verbais, falsas vitó-
rias, boatos, seria uma luta inglória e antijurídica. 

Contam que quando surgiu o primeiro carro e a 
máquina locomotiva, muitos cocheiros e carroceiros, 
que estavam prestes a perder seus status, diziam que 
aquelas “geringonças a vapor eram coisa do diabo”.  Mas 
não eram. Se Gutenberg, há 500 anos, revolucionou e 
causou pânico nos poderosos da época, criando algo 
impensável naquele tempo, hoje, a internet, a robótica 
e os celulares estão a fazer o mesmo com os que se 
acham donos do mundo. E o mundo segue em constante 
mudança, inclusive, com possível surgimento até de um 
contraponto eficaz e lícito contra as atuais fake news, via 
corpo a corpo, “viralizam”, derrubando monopólios.

Enquanto isso, temos a lei a nos garantir o direito de 
resposta/retratação, a condenação por danos morais e 
a prisão por calúnia, injúria ou difamação.

número de candidatos à eleição nas
grandes capitais não para de crescer

Nos maiores municípios mineiros enquanto os 
prefeitos cuidam dos assuntos relacionados 
à COVID-19, seus opositores fazem política o 
tempo todo. Assim tem sido, por exemplo, em 

Juiz de Fora: se o pleito fosse agora em julho, o atual 
prefeito Antônio Almas (PSDB), pré-candidato a reelei-
ção, teria muitos adversários como a deputada estadual 
delegada Sheila Oliveira (PSL), a delegada Ione Barbosa 
(Republicanos), o delegado aposentado José Armando 
da Silveira, o empresário Wilson Rezende (PSB) e, por 
fim, a deputada federal Margarida Salomão (PT), que 
já disputou o cargo três vezes.

Com elevado índice de popularidade, o prefeito 
de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), assiste a 
uma enorme briga de parceiros que querem ser seu 
vice na eleição. Nessa peleja, muito provavelmente o 

deputado federal Marcelo Freitas (PSL) saia vitorioso, a 
quem caberá indicar um político de sua confiança para 
participar do pleito como vice. Atualmente, o nome com 
mais força para disputar com Souto é o do ex-prefeito 
Ruy Muniz, que responde a denúncias e processos.

O PT de MOC concorrerá à eleição através da depu-
tada estadual Leninha, de acordo com o resultado da 
última reunião da sigla. Ainda no tangente a Montes 
Claros, o grupo do deputado estadual Gil Pereira (PP) 
trabalha visando indicar um vice para compor chapa 
com Souto. Mas, por enquanto, esse assunto ainda está 
sendo motivo de discussão. Aliás, Gil chegou a ser citado 
para enfrentar a disputa deste ano, entretanto, como 
já tentou outras vezes sem sucesso preferiu participar 
de forma indireta.

A popularidade do prefeito de Uberlândia, Odel-
mo Leão (PP), também é considerada elevada. Ele, 
de acordo com avaliação, deverá ser reeleito ainda 
no primeiro turno, isso levando em consideração a 
avaliação do momento. No entanto, a oposição local 
pretende estruturar um nome forte para enfrentá-lo, o 
que ainda não existe. O ex-deputado Felipe Attiê che-
gou a esboçar reação, mas, até agora, não vingou. O 
grupo do deputado tucano Luiz Humberto cogitou sobre 
a possibilidade de indicá-lo para a eleição, o mesmo 
aconteceu com o deputado do MDB, o empresário 
Leonídio Bouças, mas os dois sequer querem discutir o 
tema. Contudo, é evidente que vão participar do evento 
com bastante força nos bastidores.

Em Betim a ex-deputada e ex-prefeita Maria do 
Carmo Lara (PT) está entusiasmada para enfrentar o 
atual prefeito Vittorio Medioli (PSD).

Em Contagem, diante da desistência do prefeito 
Alex de Freitas em buscar a reeleição, o nome do mo-
mento é o da petista Marília Campos. Claro que vão 
aflorar novas sugestões no início de julho. Enquanto 
isso, o veterano político Ademir Lucas, que já comandou 
a cidade em três oportunidades, se declara candidato, 

desta vez, com uma boa estrutura de campanha, se-
gundo fontes. No município, um dos maiores colégios 
eleitorais de Minas, a novidade pode ser a presença 
do deputado federal Newton Cardoso Júnior (MDB). 
Existem ainda outros nomes no páreo: Coronel Antonio 
Fiuza, Alfredo Cardoso, vereador Wellington Ortopedis-
ta (PDT) e o deputado professor Irineu (PSL). 

Em Coronel Fabriciano, uma das maiores cidades 
do Vale do Aço, o atual vice-prefeito, Gregório da 
Retifica (PTB), se rebelou e definiu ser candidato, ou 
seja, vai bater de frente com o atual prefeito, o tucano 
Marcus Vinicius. Pelo PT, a dobradinha será reforçada 
pelo ex-prefeito Chico Simões, candidato mais uma 
vez, e o ex-presidente da Câmara, o vereador Marcos 
da Luz, que é seu parceiro de chapa.  

Ainda no Vale do Aço, a incógnita em Ipatinga é 
saber se o ex-prefeito Sebastião Quintão (MDB) pode 
ou não se candidatar. Caso sua proposta seja levada ao 
aval dos eleitores, ele terá de enfrentar um ex-aliado, o 
atual prefeito Nardyello Rocha (Cidadania).

newton cardoso Júnior pode ser
a novidade em contagem

em JF, Antônio Almas terá uma
lista enorme de concorrentes

haverá equilíbrio nas disputas 
eleitorais em tempos de pandemia?

A pouco mais de 3 meses para a data original das 
eleições municipais, o Brasil ainda vive um impasse 
que tem afetado fortemente candidatos, políticos e 
profissionais da área em todo o país: a possibilidade 
do adiamento em função da pandemia de coronavírus. 
No início desta semana, depois de ouvir especialistas, 
sobretudo da área médica, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, pediu 
que o Congresso Nacional analise a possibilidade de 
transferir as eleições para novembro e dezembro. Isso 
mesmo. A ideia é que se abra uma janela de datas 
entre o dia 15 de novembro e 20 de dezembro para 
que a eleição seja realizada em dias diferentes nos 
diversos municípios ou estados, já que a evolução da 
pandemia varia entre as diversas regiões do Brasil. 

Cogitado desde o início das medidas de isola-
mento social, o adiamento das eleições reacendeu 
um antigo debate entre os políticos brasileiros. No 
início, muita gente propôs, inclusive, que os mandatos 
atuais fossem prorrogados até 2022 para que então se 
realizasse uma eleição única para presidente, governa-
dores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores. 
Aqui mesmo em Minas, o deputado pedetista Alencar 
da Silveira Jr., que há anos defende a unificação das 
eleições no Brasil, reativou o debate, acrescentando 
que os quase R$ 2 bilhões que seriam gastos na eleição 
pudessem ser investidos em ações de combate ao 
coronavírus. Rapidamente, a proposta de prorrogação 
dos mandatos atuais foi fortemente rechaçada pelo 
TSE, ainda que por um período curto de meses. Por 
isso, a insistência em realizar as eleições ainda este 

ano para que os novos eleitos possam assumir os 
cargos em janeiro. 

Ao mesmo tempo em que promove justiça ao 
não permitir que os atuais prefeitos e vereadores 
permaneçam por mais tempo do que o acordado em 
seus cargos, essa pressa toda em realizar as eleições 
neste ano carrega um forte componente de injustiça 
eleitoral. Isto porque o isolamento social está dese-
quilibrando a disputa. 

De um lado, temos prefeitos e vereadores, pessoas 
já conhecidas realizando o árduo trabalho de comba-
ter o coronavírus em seus municípios. De outro lado, 
temos pré-candidatos, muitas vezes pouco conhecidos 
da população que precisam ficar em casa cumprindo 
isolamento social. No interior, sobretudo nas cidades 
menores, muitas vezes, o que determina uma eleição 
é sola de sapato. Ou seja, para ganhar a disputa, os 
candidatos precisam ir de casa em casa atrás dos 
votos. Se precisam manter o isolamento, como vão 
organizar reuniões, discutir suas propostas? Como 
se farão conhecidos? O desequilíbrio na disputa se 
torna ainda mais severo à medida que durante crises, 
como essa pandemia, os gestores tendem a ganhar 
popularidade. Acuada e com medo, a população tende 
a depositar mais confiança em seus líderes eleitos, 
responsáveis pelas tomadas de decisão.

Obviamente, há outras formas de divulgação 
de uma pré-candidatura. A internet tem feito uma 
verdadeira revolução nas disputas eleitorais. Cada vez 
mais, os votos são conquistados por meio das redes 
sociais. Isso funciona muito bem nas capitais e nas 

cidades maiores. No pequeno município, entretanto, 
nos distritos e comunidades rurais a realidade é bem 
diversa. Em muitas regiões do estado sequer tem sinal 
de telefonia celular. O que vale é a boa e velha prosa 
com café passado na hora.  

Dessa forma, quanto mais for adiada esta eleição, 
melhor será para o equilíbrio na disputa. A proposta 
de transferir para novembro talvez resolva o problema 
do risco à exposição das pessoas durante o dia de 
votação, mas não devolve o tempo perdido. O ministro 
Barroso defendeu que não se deve alterar o prazo do 
início da campanha, marcado para meados de agosto, 
justamente para ampliar o período em que se pode 
fazer propaganda. Acontece, que de março para cá, 
desde que a pandemia começou, muito tempo já 
passou e poucos fizeram a pré-campanha, o que é 
permitido por lei. A própria indefinição sobre a data 
das eleições tem motivado atrasos na implementação 
de estratégias de campanha. 

Agora, com a recomendação do TSE, o Congres-
so deve se debruçar sobre essa questão. Há muitos 
interesses envolvidos. Interesses, inclusive, pessoais. 
Entretanto, os deputados e senadores precisarão esta-
belecer um consenso. Vão dar mais tempo de mandato 
para os atuais prefeitos e vereadores e tornar a disputa 
mais justa, ainda que não tenhamos nenhuma garan-
tia de que a pandemia vai ser controlada até lá ou vão 
punir os novos postulantes com um prazo menor para 
fazerem suas campanhas? A escolha, de qualquer 
maneira, trará prejuízos não só aos envolvidos, mas 
à já fragilizada democracia brasileira.

efeitos da coVid-19
O Judiciário mineiro está trabalhando remotamente, o que 

tem provocado a ira de alguns advogados pelo fato de terem 
os seus processos paralisados, dependendo do caso. Porém, 
muitos magistrados gostaram do novo modelo, pois ficaram 
livres da presença física dos juristas e as demoradas audiências.

Burguês e nely
No âmbito da Câmara Municipal, dois membros são cota-

dos para fazer parte da chapa do prefeito Alexandre kalil (PSD) 
na condição de vice. Pela ordem, seria o atual líder do governo, 
léo Burguês (PSL). Em segundo plano, viria a presidente da 
Casa, nely Aquino (Podemos), cujo nome é lembrado também 
para integrar a candidatura de outros postulantes.

deputados sem projeto
Um levantamento informal realizado pela imprensa com-

prova: os deputados estaduais mineiros mais engajados nas 
redes sociais conseguem excelentes resultados no aspecto da 
comunicação virtual. No entanto, eles não se destacam quando 
o assunto é autoria de projetos e matérias mais consistentes.

copasa x governo
O governo de romeu zema (Novo) entra para a história 

como o mais discreto dos últimos anos. Inclusive, há auxiliares 
do chefe do Executivo, como o diretor-presidente da Copasa, 
carlos eduardo de castro, no qual ninguém nunca viu a foto 
do cidadão estampado em jornais. Tempos modernos!

rio e a corrupção
O Rio de Janeiro está vivendo duas situações complicadas: a 

pandemia, com milhares de mortos, e a corrupção, que assola 
o estado há várias décadas. Para piorar, agora os milicianos 
estão atuando também dentro da administração pública. A 
cidade maravilhosa não merece isso. Opinião do apresentador 
marcelo tas.

só em 2021
O respeitado médico e membro da Academia Nacional 

de Medicina (ANM), Paulo saldiva, avalia: “A vacina com a 
finalidade de imunizar a todos contra a COVID-19 não deve 
aparecer no mercado antes do primeiro semestre de 2021. 
Diversos testes vão acontecer até lá”.

comunidade indígena
A professora da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), marlise matos, recomenda: “Os médicos e cientistas 
devem ficar atentos com a possibilidade de uma onda avassala-
dora de infecção de COVID-19 na comunidade indígena, capaz 
de praticamente exterminar aquela nação”.

Jornalista x Bolsonaro
Em entrevista à Rádio Itatiaia na semana passada, o jorna-

lista carlos lindenberg atacou: “Os bolsonaristas estão sempre 
fazendo manifestações em defesa do governo federal. Essa 
ideia de usar as ruas foi tão boa que agora as passeatas estão 
sendo feitas também pela oposição. Ou seja, em breve pode 
haver um confronto desses grupos por causa desta realidade”, 
vaticina o comunicador.

guerra ideológica
Ao se expressar a respeito das mudanças constantes no 

comando do Ministério da Educação, o filósofo luiz Felipe 
Pondé aproveitou para criticar. “A partir de agora, o ideal é 
que a pasta não seja mais usada com a finalidade de incentivar 
uma verdadeira guerra ideológica e cultural”.
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desemprego sobe para 12,6% e
atinge 12,8 milhões de brasileiros

Lançamos em Minas Gerais o “Mo-
vimento Estímulo 2020”, com o 
objetivo de apoiar micro e pequenas 
empresas sufocadas pela COVID-19 

e que correm sério risco de quebrar. Estamos 
colocando à disposição deste segmento 
um crédito no montante inicial de R$ 100 
milhões, com condições absolutamente 
especiais de juros, prazos e burocracia zero. 
Ao assim fazer, nos associamos à iniciativa 
do empresário Eduardo Mufarej, idealizador 
do movimento e que tem em seu currículo 
notáveis realizações, entre elas o patriótico 
RenovaBR, criado para mudar a cena política 
brasileira por meio da seleção e eleição de 
candidatos verdadeiramente comprometidos 
com o país, contrários a práticas deletérias 
que há décadas penalizam a sociedade 
brasileira – o corporativismo, fisiologismo, 
demagogia e a corrupção.

Difundido há pouco mais de um mês 
em São Paulo, o Movimento Estímulo 2020 
já contabiliza resultados significativos. 
Somados, os valores captados em Minas e 
São Paulo, já são de R$ 130 milhões, com o 
atendimento de mais de duas centenas de 
empresas, de 14 setores de atividades, com 
a liberação de empréstimos R$ 80 mil em 
média. As empresas beneficiadas vão aplicar 
esses recursos em capital de giro, pagamento 
de salários de funcionários e fornecedores de 

insumos. Esse socorro representa a preserva-
ção de milhares de empregos.

O Estímulo 2020 chegou a Minas pelas 
mãos dos empresários Eugênio Mattar e 
Rubens Menin, que são membros do Conse-
lho Estratégico da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e nos 
trouxeram a ideia. Ambos fazem parte de 
um movimento empresarial do qual pode-
mos e devemos nos orgulhar – de profunda 
conexão com a sociedade, com ações de 
forte engajamento e responsabilidade, 
princípios importantes da filantropia. Aqui, 
no nosso estado, estamos trabalhando com 
objetivos ousados, a partir da criação de um 
fundo especial que já nasce com a expressiva 
soma de R$ 100 milhões, integralizados 
pela doação de empresas mineiras e pela 
abertura de linha especial de crédito pelo 
Sicoob-Credifiemg, cooperativa de crédito 
vinculada à Fiemg.

Os beneficiários são, necessariamente, 
empresas e empresários vitimados pela 
tragédia da COVID-19. As perspectivas de 
resultados são de entusiasmar: cálculos 
feitos por Menin indicam que os recursos 
já captados são suficientes para atender a 
1.200 empresas que vão gerar – ou preser-
var – pelos menos 60 mil empregos, entre 
diretos e indiretos. Empresas interessadas já 
podem se candidatar. As condições de juros 

e prazos são, de fato, especiais e estão todas 
apresentadas no site www.estimulo2020.org.

Há, com certeza, razões objetivas para 
a preocupação com as micro e pequenas 
empresas e, via de consequência, a criação 
do Movimento Estímulo 2020.  No país, os 
9 milhões de micro e pequenos negócios 
geram 27% do Produto Interno Bruto (PIB) 
– quase R$ 2 trilhões. São responsáveis, 
igualmente, por cerca de 52% dos empregos 
com carteira assinada e 40% dos salários 
pagos. Em Minas, são mais de 2 milhões de 
micro e pequenos negócios, com participa-
ção expressiva na geração de empregos, com 
carteira assinada e informais.

Na medida em que nos aproximamos, 
cada vez mais, do final da tragédia da CO-
VID-19 é preciso preparar o ambiente para 
que as rodas da economia e da indústria 
voltem a girar em toda sua plenitude, 
cumprindo a missão de gerar riqueza para 
o país e empregos para os trabalhadores. 
Nesta direção, necessariamente, o melhor 
caminho é exatamente começar pelo apoio 
aos pequenos negócios. E é isso que estamos 
fazendo ao lançar o Movimento Estímulo 
2020. Com entusiasmo, confiança e a crença 
de que não há limites para pessoas e organi-
zações que se empenham verdadeiramente 
em transformar a realidade na qual estão 
inseridos.

crédito para os pequenos

No meio da catástrofe causada 
pela COVID-19, o Brasil vive um mo-
mento de incertezas de quando a 
economia será retomada. O reflexo 
do impacto já é sentido pela socie-
dade, principalmente no mercado 
de trabalho. De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa de desem-
prego passou de 11,2% no trimestre 
móvel encerrado em janeiro para 
12,6% no trimestre móvel encerrado 
em abril, aumentando para 12,8 
milhões o número de pessoas que 
estão sem emprego no país.

O estudo considera o choque 
dos primeiros 45 dias da pandemia 
na economia e no mercado de 
trabalho brasileiro. Isso significa 
que 898 mil pessoas entraram na 
fila do desemprego nesse período 
devido às medidas de isolamento 
social, fechamento de lojas e co-
mércio. A recuperação será lenta, 
mas a grande questão é quando as 
empresas vão voltar a contratar?

Para o economista Ricardo Car-
valho, a situação atual e as perspec-
tivas são muito complicadas. “As 
estatísticas não conseguem medir 
com precisão o tamanho da destrui-
ção de vagas, pois quem perdeu o 

emprego ainda não voltou a procurar 
outro por causa dessa crise sanitária. 
Acredito que a taxa de desocupados 
será ainda maior nos próximos 
meses, afinal, esse é o último pa-
tamar da economia a se recuperar 
da recessão. Além disso, boa parte 
dos que ainda estão empregados 
tiveram seus salários suspensos ou 
reduzidos em até 70%”.

Carvalho explica que a pande-
mia chegou para agravar ainda 
mais o cenário de declínio. “O 
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 
apenas 1% no ano passado, sendo 
o menor avanço dos últimos 3 
anos. A taxa de desemprego girava 
em torno de 12%. Sendo muito oti-
mista, o país pode terminar 2020 
com cerca de 15% de desemprega-
dos e retração de até 7% do PIB”.

Ele critica a postura e as ações 
do governo para reduzir os efeitos 
da COVID-19. “Quando estourou os 
casos de contaminados e o comércio 
teve que paralisar suas atividades e 
fazer quarentena, a equipe econô-
mica já deveria ter elaborado um 
plano de ação com começo, meio e 
fim para o pós-pandemia. Coisa que 
ainda não foi feita até agora. O Brasil 
corre o risco de ser campeão não 
apenas em número de vítimas, mas 
também na alta taxa de desocupa-
dos e queda do PIB”, alerta.

socorro econômico

Sobre as medidas de ajuda 
para quem teve perda total de 
renda, o economista é taxativo. 
“É um benefício assistencial e 
válido somente para passar por 
esse momento de dificuldade. 
Esse valor de R$ 600 poderia ser 
maior e chegar pelo menos a um 
salário mínimo (R$ 1.045). Por 
outro lado, o governo não calculou 
bem quantos estariam elegíveis e 
nem quanto tempo a quarentena 
iria durar. Agora, não tem mais 
condições de continuar bancando o 
valor até que as pessoas consigam 
retornar ao mercado de trabalho. 
Além disso, o programa é muito 
burocrático e o dinheiro demora 
ou nem mesmo chega nas mãos 
de quem realmente precisa”.

Já as ações para que as em-
presas não venham a falência ou 
provoquem demissão em massa, 
ele afirma que são insuficientes. 
“As medidas de suspensão ou 
redução de salário e jornada vão 
funcionar na garantia de manter 
o trabalho durante um tempo. 
Porém, o empregado tem uma boa 
diminuição do seu ganho mensal, 
o que impacta diretamente no 
padrão de consumo. Inclusive, o 
corte pode gerar problemas com 
endividamento”.

Ele acrescenta também que 
foram disponibilizadas linhas de 
crédito emergencial para empre-
sas, mas o plano não funciona para 
todos na prática. “Muitos não con-
seguem o acesso fácil. Mais uma 
vez a burocracia e a morosidade 
dificultam a análise e aprovação 
do empréstimo. Os bancos são 
criteriosos na concessão, ainda 
mais num momento de crise e que 
a procura por produtos e serviços 
diminuiu. Nesse meio tempo, em-
presas correm o risco de fechar as 

portas definitivamente, pois não 
conseguem dinheiro para pagar o 
salário dos funcionários”.

trabalho pós-pandemia

O economista salienta que 
o mercado de trabalho já vinha 
passando por transformações, 
tanto com a criação de novas va-
gas quanto a extinção de outras. 
A crise sanitária apenas antecipou 
algumas mudanças. “Entres elas 
estão o home office, que antes não 
era bem visto e hoje se tornou uma 
necessidade. Dados da Fundação 
Getulio Vargas apontam que 67,4% 
dos trabalhadores formais estão 
exercendo suas funções remota-
mente. Patrão e empregado vão 
perceber que não precisam estar 
fisicamente na empresa para se-
rem produtivos”.

Além disso, há uma grande 
economia nesse modelo, pois 
o gasto é menor com energia, 
telefonia, cafezinho, ventilador 
ou ar-condicionado, entre outras 
despesas. “Existem estimativas 
mostrando que a redução é de até 
15% para cada funcionário. Sendo 
assim, as companhias nunca mais 
serão as mesmas”, garante.

As pessoas também terão 
que se adaptar, porque podem 
não conseguir se recolocar na 
mesma área de atuação que es-
tavam antes. Parte da população 
tende a migrar para a informali-
dade enquanto aguardam uma 
vaga com carteira assinada. 
“Esse tipo de ocupação é ruim 
para todos, porque não possui 
os direitos trabalhistas previs-
tos em lei. Eles não têm FGTS, 
acesso ao seguro-desemprego 
e licença médica remunerada. 
A maioria também não paga 
a contribuição ao INNS para 
fins de aposentadoria”, finaliza.

mercado de trabalho é o último pilar da economia a se recuperar da recessão
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Financeiro x Política
Diante das oscilações na política brasileira, o jornalista 

carlos Alberto sardenberg comentou: “Ainda bem que os 
conflitos não contagiaram as taxas de juros que, inclusive, estão 
nos níveis mais baixos da história. Algo positivo para buscar a 
retomada do crescimento, logo após essa tormenta”, avalia.

liberdade de imprensa
Eis uma frase da ministra do Supremo Tribunal Federal 

(STF), cármen lúcia, que vai ficar para a história: “A liberdade 
de imprensa é item da cesta básica da democracia”.

responsabilidade fiscal
Mesmo sabendo que ainda não é hora de falar sobre as-

suntos financeiros, o professor da Fundação Getulio Vargas e 
presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), gesner oliveira, lembrou sobre a necessidade do 
governo federal, no segundo semestre, não se esquecer de 
voltar a preservar a Política de Recuperação Fiscal para não 
deixar a economia brasileira entrar em um verdadeiro buraco 
escuro e sem saída.

líder do governo
Nos bastidores da Assembleia, o deputado guilherme da 

cunha (Novo), mesmo partido do governador romeu zema, 
continua batalhando para se tornar líder do governo naquela 
Casa Legislativa. É esperar para ver o que vai acontecer.

sem volta às aulas
Em São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, dimas covas, 

opinou: “Os estados e municípios estão discutindo sobre o 
retorno das aulas. Se isto acontecer sem critério técnico pode 
representar a volta descontrolada da circulação do coronavírus”. 
Ave Maria!

crise na Avenida
Nestes tempos de pandemia, a situação ficou tão difícil que 

até mesmo as prostitutas, sempre vistas no alto da Avenida 
Afonso Pena, em Belo Horizonte, em busca de clientes, estão 
desaparecidas.

reunião complicada
Diversos prefeitos da região metropolitana da capital 

estiveram semana passada no Palácio Tiradentes para um 
dedo de prosa com o governador romeu zema (Novo), mas 
a choradeira por falta de dinheiro não deixou outro assunto 
prosperar. Um horror!

Briga dos poderosos
Em uma de suas participações durante o Jornal das Dez, 

na GloboNews, a jornalista rosana cerqueira insinuou que o 
relacionamento entre o prefeito de São Paulo, Bruno covas 
(PSDB), e o governador do estado João doria (PSDB), já não 
é tão destacado como outrora. Deve ser por conta da vaidade 
que norteiam os homens públicos.
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morte: planejamento para o fim da vida
movimenta r$ 7 bilhões por ano no país

A única certeza da vida é 
também o maior tabu da 
humanidade: a morte. 
Ninguém gosta de falar 

sobre ela, mas um mercado tem 
tentado quebrar esse silêncio com o 
objetivo de naturalizar as questões 
burocráticas que envolvem o fim 
da vida. De acordo com o Sindica-
to dos Cemitérios e Crematórios 
Particulares do Brasil (Sincep), o 
chamado mercado da finitude 
(end-of-life market, nos EUA) rende, 
anualmente, R$ 7 bilhões no Brasil. 
Nos EUA, a expectativa é de que esse 
setor movimente US$ 20 bilhões em 
2020 e que, até 2027, fature US$ 42 
bilhões por ano, segundo a Absolute 
Markets Insights.

O ramo tem como um dos pilares 
os serviços funerários, como assistên-
cia funeral, urnas, ornamentação, ne-
cromaquiagem, tanatopraxia, embal-
samamento, etc. Essas tarefas estão 
ligadas diretamente a pós-morte, mas 
o segmento de startups de longevida-
de se concentra em decisões ainda 
em vida, como testamento, seguros, 
cuidados paliativos, planejamento de 
fim da vida, advogados especializados 
em sucessão. Apesar desse tipo de 
assistência já existir, a novidade está 
na tecnologia. Tudo é feito em uma 
plataforma on-line, que dá destino, 
inclusive, às contas digitais da pessoa 
apenas aos autorizados. “Organize as 
informações que sua família precisará 
quando você não estiver mais aqui” 
é a frase que se lê ao entrar em um 
dos sites que oferecem essas soluções, 
que tem um layout descomplicado e 
lembra ao de uma rede social. 

Apesar de bilionário, a pes-
quisa Plano de Vida & Legado, 
conduzida pela empresa Janno 
em parceria com a MindMiners, 
mostra que ainda há muito que 
avançar no setor. Segundo o levan-
tamento, 7 em cada 10 brasileiros 
consideram a morte um tabu e 
74% não falam sobre a questão no 
cotidiano. Em contrapartida, 61% 
dos entrevistados são abertos ao 
tema e dizem já ter refletido sobre 

a própria finitude. Segundo o estu-
do, que ouviu 1.053 brasileiros com 
mais de 45 anos,  dos que pensam 
sobre o assunto, 62% já sabem 
quais são seus desejos de fim de 
vida, porém, 81%  não registraram 
estas preferências.

Para Layla Vallias, fundadora 
de uma startup do ramo e espe-
cialista em economia prateada 
que estuda comportamento dos 
consumidores acima de 50 anos, 

um dos problemas é achar que 
somente pessoas “de posses” 
devem fazer o planejamento 
de morte. “Na realidade, todo 
mundo, independente de renda, 
deverá ter que fazer o inventário 
e o processo dos cemitérios ou 
crematórios. Dessa forma, todos 
deveriam fazer os preparativos, 
inclusive porque quem acaba 
sofrendo mais e em alguns casos, 
se endividando no processo, são 

aqueles com menos renda”, diz. 
De acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira de Empresas 
Funerárias e Administradoras 
de Planos Funerários (Abredif), 
o custo de um funeral completo 
com características padrões é, em 
torno, de R$ 2.066. 

Segundo a especialista, o 
Brasil tem suas próprias particu-
laridades sobre o tema, já que 
é muito associado à vitalidade. 

“A população ainda tem muita 
dificuldade em falar sobre a mor-
te. Somos um país que valoriza a 
vida, a juventude e o movimento. 
E que, inclusive, não gosta de se 
planejar. Porém, não falar sobre o 
assunto está nos fazendo mal, já 
que somos também um dos pio-
res países para morrer, gastamos 
muito dinheiro no fim da vida e 
não lidamos bem com o processo 
do luto. O tabu acaba afetando 
o mercado porque é mais difícil 
chegar às pessoas, porém, os 
maduros ou quem já viveu a dor 
da burocracia da finitude, sabe 
o quão urgente é deixar tudo 
organizado e realizar esse plane-
jamento. O mais surpreendente 
disso é que existem sim, muitas 
pessoas com vontade de discutir, 
falar sobre o assunto e em busca 
de soluções para esse momento, 
porém que estavam em silêncio 
até então” acredita.

Para muitos, a pandemia 
de COVID-19 e o alto número de 
mortes foram fatores de quebra 
no silêncio do assunto. “O novo 
coronavírus colocou holofotes na 
finitude e trouxe o tema para a 
mesa do jantar. Não dá para es-
quivar ou fingir que não existe, o 
número de mortes está nas capas 
de jornais e na TV todas as noites. 
Dessa forma, muitas pessoas, que 
estavam deixando para tomar a 
decisão depois, anteciparam e 
estão fazendo seus testamentos 
e organizando seus documentos. 
Houve um aumento de 70% nas 
buscas pelo termo testamento no 
Google e várias famílias decidiram 
fazer suas doações em vida nos 
últimos meses”, afirma Layla.
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PELOS MINEIROS E COM OS MINEIROS.

A ASSEMBLEIA NÃO PARA NO 
COMBATE AO CORONAVÍRUS.

Saiba mais:

almg.gov.br/coronavirus

Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 MILhõES de reais para a saúde.

Os deputados destinaram mais de 300 MILhõES de reais para combater a pandemia.

Os deputados criaram leis relevantes, como a que OBRIgA O USO dE MáSCARAS.

Os deputados economizaram e destinaram à UFMG recursos para realizar mais de 
36 MIL teleconsultas, produzir 2.400 protetores faciais para profissionais de saúde 
e desenvolver RESPIRAdOR dE BAIxO CUSTO.

Fecomércio MG celebra Convenção
Coletiva de Trabalho 2020

AFederação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de Minas 

Gerais (Fecomércio MG) celebrou 
com a Federação dos Empregados 
no Comércio e Congêneres do 
Estado de Minas Gerais (Fecomer-
ciários MG), a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2020 aplicável 
ao comércio varejista e atacadista 
em Minas Gerais, no âmbito da 
área inorganizada do estado.

Com vigência até 31 de de-
zembro de 2020, a CCT regula-
menta as condições de trabalho 
das categorias econômica e 
profissional representadas pe-
las federações, fixando índices 
salariais, condições diferen-
ciadas de piso salarial para as 

microempresas e empresas de 
pequeno porte, autorização 
para a utilização de mão de 
obra em feriados, ampliação 
do prazo para uso do banco 
de horas, dentre outros temas 
relacionados às relações do 
trabalho.

Uma novidade importante 
trazida nesta CCT foi a ratifi-
cação dos termos da Medida 
Provisória (MP) 936/2020, 
possibilitando às empresas, 
neste momento de exceção 
causado pela pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19), 
realizar a redução de jornada 
e salário e/ou suspensão tem-
porária do contrato de trabalho 
dos empregados enquadrados 

na faixa salarial que a MP im-
põe previsão em instrumento 
coletivo.

A federação destaca que a 
observância da CCT é obrigatória 
tanto para o empregador quan-
to para o empregado, sendo que 
eventual descumprimento das 
regras contidas no instrumento 
sujeita à aplicação de multa ao 
infrator, além de gerar passivo 
trabalhista para a empresa.

Em caso de dúvidas sobre 
esta e outras convenções co-
letivas de trabalho, entre em 
contato com o Departamento 
Jurídico da Fecomércio MG 
por meio do e-mail juridico@
fecomerciomg.org.br ou pelo 
telefone (31) 3270-3330.
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

PAndemiA em minAs - Desde março, Minas vem se preparando para o 
chamado pico do coronavírus que se daria no mês de junho. O governador 
Romeu Zema (Novo) e o prefeito Alexandre Kalil (PSD) chegaram a trocar 
farpas por meio da imprensa, com cada um tentando ser o dono do isola-
mento que se iniciou em todo o estado.  Kalil denunciou o governo de Minas 
que não quis ceder a Esplanada do Mineirão, onde a prefeitura instalaria 
um hospital de campanha. Enquanto isso, do outro lado, o governador 
anunciou a construção de um hospital de campanha nas dependências do 
Expominas, no bairro Gameleira. Tudo foi feito para quando junho chegasse, 
no entanto, depois que governador e o prefeito flexibilizaram a quarentena, 
a COVID-19 deixa um rastro de infecções e mostra o despreparo das nossas 
autoridades. O isolamento proposto e realizado não foi justamente para 
dar tempo de preparação para receber o pico do vírus? E, agora, onde está 
o hospital de campanha construído pelo governo estadual? Aí dizem que 
não tem médicos e nem enfermeiros para fazê-lo funcionar. O governo do 
estado tenta um convênio com hospital particular para gerenciar o espaço, 
mas até agora não conseguiu realizar este intento. O que está faltando 
parece ser capacidade de gerenciar a crise que se abateu sobre a cidade e 
o estado. Fechar tudo novamente será a solução? Fica a pergunta.

crediBilidAde dA imPrensA - Diante de tudo que está acontecendo 
no país e no mundo, o leitor só tem um caminho: acreditar nos jornais, 
emissoras de rádio e TV que passam informação de confiança por anos 
a fio, noticiando e formando opiniões pelo Brasil afora. O presidente Bol-
sonaro, eleito pelas redes sociais, está agora refém delas pelas chamadas 
fake news. Nem mesmo o Diário Oficial da União, neste momento, tem 
credibilidade, já que o próprio chefe do Executivo recorre a consertar o 
que publicou de errado. Assim foi na demissão de Sergio Moro e, agora, 
com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que mesmo demitido, 
viajou aos Estados Unidos com o passaporte diplomático, quando já havia 
deixado a pasta oficialmente para assumir um cargo no Banco Mundial. 
Quando a imprensa mostrou o rolo que o governo criou para proteger seu 
ex-ministro, ele voltou ao Diário Oficial da União para reparar o estrago.

PreJuízo - O Nordeste teve prejuízo de R$ 1 bilhão com a falta das 
festas juninas, especialmente no dia de São João. Este ano não tivemos as 
velhas desculpas no Congresso quando o plenário vazio significava festa 
típica nordestina. As cidades que mais sentiram foram Campina Grande 
(Paraíba), Caruaru (Pernambuco), Natal (Rio Grande do Norte), Salvador 
(Bahia) João Pessoa (Ceará).

É o cúmulo do absurdo, um juiz de direito decretar que o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, dê bom exemplo e 
use máscara para conter a proliferação da COVID-19 quando 
estiver andando por Brasília ou diante de qualquer evento da 
presidência. 

o prefeito de Belo horizonte, Alexandre Kalil (PSD), está 
ameaçando fechar tudo novamente. O pico do vírus chegou à ci-
dade e os hospitais estão no limite de atendimento dos pacientes.

A Bhtrans por muito tempo privilegiou transporte coletivo 
com muito espaço para viagens em pé. Agora, com a pande-
mia, o que se vê são ônibus lotados. É bom lembrar que a pró-
pria empresa municipal que administra o transporte coletivo na 
cidade é quem decide quantos coletivos rodam em cada linha.

outro dia, uma enfermeira do Hospital São Francisco, 
no bairro da Graça, foi flagrada fazendo procedimentos num 
paciente, sem máscara e luvas. O hospital até agora não se 
justificou.

domingo, 28 de junho 

Desembargador Paulo Tinoco
João Luiz da Silva Dias 

segunda-feira, 29

Sra. Míriam Julieta de Carvalho - esposa de Carlos Eloy
Sara Bruck
Petrina Minelli

terça-feira, 30 

Ex-deputada Maria Elvira Sales Ferreira
Péricles dos Anjos – cidade de Salinas 

Quarta-feira, 1º de julho

Deputado Agostinho Patrus Filho - presidente da ALMG
Eduardo de Magalhães Pinto 
Dra. Maria Izabel - esposa de Orlando Vaz
Ex-deputada Maria Olívia 
Ex-deputado Dilzon Melo 

Quinta-feira, 02

Diego Santiago – edição do Brasil
Ex-deputado Roberto Luiz Soares
Patrícia Lamounier 
Ex-ministro Pimenta da Veiga
Ênio Lima 
Maurício da Cunha Peixoto - ALMG 

sexta-feira, 03

Rômulo Veneroso - Betim 
Francisco Demingo

sábado, dia 04 

Edvaldo Brandão 
Geraldo Xavier Capanema

Presidente da Almg, Agostinho Patrus, comemora
mais um aniversário no dia 1º de julho
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testes rápidos para coVid-19 estão disponíveis
no sesc centro de excelência em saúde

O preço inicial é de R$ 98 para trabalhador do comércio

Mais uma ação do Sesc em Minas para o combate 
ao novo coronavírus. Desde o dia 22 de junho, a insti-
tuição oferece em sua unidade exclusiva de promoção 
e cuidados com a saúde em BH, o Sesc Centro de 
Excelência em Saúde (Rua Viana do Castelo, 645, São 
Francisco), testes rápidos para detectar a COVID-19, 
que são vendidos para público em geral e para empre-
sas testarem funcionários O custo unitário é de R$ 98 
para trabalhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo com cartão do cliente Sesc; R$ 120 para idosos 
e conveniados e R$ 150 para público geral.   

O teste rápido oferecido pelo Sesc - tipo sorológico 
para detecção de anticorpos contra a COVID-19 - é feito 
a partir de sangue coletado da polpa digital.Aplica-
do por equipe específica e especializada da unidade, 
tendo resultado liberado, em média, no prazo de 20 
a 30 minutos após a realização. A compra do exame 
só pode ser efetuada presencialmente na unidade. 

Não há contraindicação de público ou idade para 
aplicação do teste. Contudo, a orientação é que a 
testagem seja feita com, no mínimo, 10 dias após o 
início dos sintomas da COVID-19 (tosse, febre, coriza, 

dor de garganta e dificuldade para respirar). O Sesc 
em Minas orienta que o resultado do teste rápido seja 
levado ao médico de confiança para análise. 

Os interessados podem fazer o teste no Sesc Centro 
de Excelência em Saúde das 8h às 12h, de segunda à 
sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas por 
telefone ou WhatsApp no (31) 3270-8100 ou pelo chat 
no sescmg.com.br.

informações para o público:
(31) 3270-8100 

informações para a imprensa:
(31) 98201-1561 | (31) 98799-7446

imprensa@sescmg.com.br

mailto:imprensa@sescmg.com.br
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA

BrunA murAkAmi

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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devido ao coronavírus, busca por exame
de rotina reduz 33% na capital mineira

dito popular traz uma 
importante mensagem: 
“é melhor prevenir do 
que remediar” e quando 

o assunto é saúde, estar com os exa-
mes de rotina em dia podem evitar 
que sejamos pegos de surpresa por 
doenças indesejadas. No entanto, a 
procura por este check-up tem dimi-
nuído em meio à pandemia do novo 
coronavirus. O medo da COVID-19 
reduziu em 33% a busca por exames 
simples, segundo dados divulgados 
por um laboratório de Belo Horizon-
te. Os que tiveram menor procura 
foram hemograma, glicose, coles-
terol, total triglicérides, vitamina D, 
creatinina, ureia, exames de coagu-
lação (TP, TTP e RNI), entre outros.  
O patologista clínico e hematologis-
ta Daniel Dias Ribeiro explica que há 
uma insegurança natural de parte 
da população de ir a locais públicos. 
“Mas não há necessidade de deixar 
de fazer os exames, desde que o lo-
cal escolhido esteja preparado para 
receber as pessoas corretamente. 
Por isso é bom, antes de se deslocar 
para um laboratório, se certificar 
das açoes tomadas pelo local em 
relação à COVID-19”.

O especialista frisa a impor-
tância do check-up. “Essa é uma 
maneira de detectar problemas 
de saúde que ainda não se ma-
nifestaram clinicamente ou que 
apresentaram sintomas discretos. 
A periodicidade vai variar de 
acordo com a idade e sexo do 
paciente, além dos resultados 
anteriores”. 

Ele acrescenta que o acompa-
nhamento médico aliado aos exa-
mes de rotina é fundamental. “A 
partir disso é possível evitar doenças 
mais sérias, mas os resultados pre-
cisam ser analisados clinicamente 
para que o processo seja eficaz”.

Ribeiro ressalta que o tipo de 
avaliação também varia de acordo 
com sexo e idade. “Caso exista 
algum sinal ou sintoma mais espe-
cífico podem ocorrer variações no 
perfil de exames solicitados. Habi-
tualmente são realizados testes que 
avaliam a função renal, hepática, 
tireoidiana, perfil lipídico, hemogra-
ma, glicemia de jejum, exame de 
urina rotina, entre outros”.   

Aos 26 anos, a confeiteira Karina 
Souza costuma fazer um check-up 
anual. Porém, com a pandemia, 
adiou o processo. “Acho que não 
custa nada tirar alguns dias para 
saber como vai a saúde. Contudo, 
o medo de sair de casa tem falado 
mais alto. Neste momento prefiro 
esperar a poeira baixar um pouco 
para ir fazer os exames de rotina”.

Já a personal stylist Iara Carva-
lho, 34, foi motivada pela pandemia 
a ir checar como está a saúde. 
“Confesso que tinha uns 3 anos que 
não fazia um exame básico. Mas a 
gente tem ouvido falar tanto em 
imunidade, em grupos de risco e 
tudo mais que me vi pensando: ‘não 
sei se faço parte’ e corri para verificar 
tudo. Ainda bem que os resultados 
não apontaram nada. No entanto, 
foi sim o susto da pandemia que 
me acendeu este alerta e pretendo 
seguir a recomendação de fazer um 
check-up por ano. A prevenção é 
sempre o melhor caminho”.manter a rotina de exames é importante para evitar surpresas
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como fazer para me recarregar
depois do trabalho em casa?

Tenho recebido de meus 
clientes enxurradas de 
perguntas sobre estra-
tégias para se sentirem 

recarregados após horas traba-
lhando em casa. Muitos relatam 
a sensação de ver sua vida e seus 
projetos pessoais em pausa, pois 
o esforço em manter-se produtivo 
em casa demanda uma energia 
excessiva: estar focado, organi-
zar a informação e gerenciar o 
tempo.

Seguem então algumas di-
cas de como retomar o gás! Te-
nho certeza que além de se sentir 
mais produtivo, você também se 
sentirá mais satisfeito com você 
mesmo por suas conquistas.

Assim como a fome nos 
lembra que necessitamos comer, 
a fadiga mental nos lembra 
que necessitamos alimentar o 
cérebro com o que ele necessita. 
Ao invés de tentar enganar seu 
cérebro adiando uma pausa, 
reconheça que ele precisa parar 
por alguns instantes. Pergunte 
a si mesmo: “o que posso fazer 

para reabastecer meu cérebro?” 
e anote todas as coisas que você 
sabe que podem te dar uma 
forcinha (um lanche, uma água, 
um banho, meditar, etc).

Por mais simples que possa 
parecer, fazer escolhas consome 
muito combustível mental e 
quando ele está no final, fica 
ainda mais difícil escolher o que 
queremos fazer. São nesses mo-
mentos que caímos na tentação 
de escolher não fazer absoluta-
mente nada! Planejar o que você 
irá fazer no dia seguinte na noite 
anterior, ajuda o seu cérebro a ter 
mais claro o que irá enfrentar.

Veja se tem alguma coisa 
dessa lista que pode ser riscada 
pelo simples fato de que não 
é tão importante ou urgente. 
Tente facilitar as coisas para 
você mesmo. Por exemplo: dá 
para pintar a parede ao invés 
de reformar toda a sala? Divida 
a sua lista em: “fazer agora” e 
“fazer depois” e foque nas tare-
fas mais imediatas. Delegue com 
responsabilidade, quando puder. 

Ultimamente não temos 
nem o tempo de desligar do 
trabalho durante o trânsito, o 
que faz com que seja comum 
engatar no “piloto automático”. 
Para aliviar as tensões, meus 
clientes têm vários truques: 
videogame, redes sociais, jogos 
no celular. Infelizmente, essas 
ações automáticas os afastam 
de suas interações familiares e 
frustram a todos. Se você per-
cebe que está desperdiçando 
seus finais de tarde com ações 
“automáticas”, que não trazem 
nenhum benefício, bloqueie 
imediatamente essas atividades 
que estão atravancando seu 
cérebro. 

Pergunte a si mesmo: “o que 
tenho feito automaticamente ao 
invés das atividades que gostaria 
de estar fazendo?” - Quando des-
cobrir quais atividades mantém 
o seu cérebro neste modo de 
funcionamento “em segundo 
plano”, evite fazê-las por uma 
ou duas noites na semana e veja 
como se sente!
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Pesquisa detecta coronavírus em 100% das amostras
coletadas nos esgotos de Belo horizonte e contagem

Monitoramento COVID 
Esgotos, projeto que 
fiscaliza a presença do 
novo coronavírus no 

esgoto de Belo Horizonte e Conta-
gem, detectou, pela primeira vez  
em nove semanas, a existência 
do germe em 100% das amostras 
dos sistemas de esgotamento 
sanitário das bacias do Arrudas 
e do Onça. O monitoramento é 
conduzido pela Agência Nacional 
de Águas (ANA) e pelo Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Estações Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto (INCT ETEs 
Sustentáveis) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG).

A ideia é que a monitoração 
dos esgotos funcione como 
uma ferramenta de controle 
epidemiológico, já que o vírus 
pode ser detectado nas fezes dos 
infectados. Os levantamentos 
anteriores já mostravam cres-
cimento de amostras positivas 
nas redes de saneamento. De 
71%, a presença do vírus passou 
para 86% nas coletas realizadas 
semanas antes, agora esse nú-
mero saltou para 100%.

Com base nesses dados, os 
pesquisadores concluíram que 
a estimativa é que  de 50 mil 
pessoas estão infectadas pelo 
novo coronavírus na capital, con-
forme carga viral identificada nas 
amostras coletadas entre 8 e 12 
de junho. Este índice equivale 
a aproximadamente 2,5% de 
toda a população interligada 
aos sistemas de esgotamento e 
tratamento das bacias do Arrudas 
e do Onça. 

Na semana de coleta anterior, 
estimava-se que mais de 20 mil 
pessoas estavam contaminadas 
nas regiões pesquisadas. Com 
base nesses dados, segundo o es-
tudo, é possível dizer que há pelo 
menos 10 vezes mais infectados 
em Belo Horizonte do que indicam 
os números oficiais. De acordo 
com a Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 
a capital mineira tem cerca 4.660 
casos confirmados de COVID-19. 

Um dos pesquisadores respon-
sáveis pelo levantamento, Carlos 
Chernicharo explica o porquê da 
monitoração a partir do esgoto.  
“Todas as pessoas eliminam fezes 
e urina diariamente. Quando 
utilizamos o vaso sanitário, excre-
tamos informações valiosas sobre 
nossa saúde por meio de microor-
ganismos e metabólicos químicos. 
A testagem do esgoto possibilita 
o diagnóstico  do conjunto de 
indivíduos de uma comunidade”, 
afirma.

De acordo com César Mota, 
também responsável pela pes-
quisa, não há evidências, até o 
momento, de transmissão feco-
-oral de COVID-19. Porém, há 
preocupação da transmissão feco-
-nasal, principalmente, aos mais 
expostos, como os trabalhadores 
que lidam diretamente com os 
esgotos. 

“Os resultados e as estimati-
vas com base no monitoramento 
do esgoto indicam tendência de 
aumento expressivo da população 
infectada pelo novo coronavírus 
em Belo Horizonte. Portanto, 
medidas de prevenção e controle 
para evitar a disseminação do 
vírus deveriam ser intensificadas”, 
conclui o estudo.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Anualmente, a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) celebra o Dia 

da Indústria e, em 2020, devido à 
pandemia causada pela COVID-19, o 
evento teve um formato diferente. A 
cerimônia, realizado no dia 19 de ju-
nho, na sede da federação, foi on-line 
e transmitida pelo canal oficial da 
instituição no YouTube. A solenidade, 
que é tradicional no calendário do 
setor industrial mineiro, marca o re-
conhecimento da entidade a empre-
sários que, com empreendedorismo 
e visão de futuro, colaboram de forma 
decisiva para o desenvolvimento de 
Minas Gerais e do Brasil. 

“Esse é um dia da indústria 
atípico”, afirmou Flávio Roscoe, pre-
sidente da Fiemg, contando que a 
instituição ponderou a possibilidade 
de não realizar o evento. “Não podí-
amos fazer isso devido aos grandes 
nomes que seriam homenageados. 
Temos muito a comemorar e cele-
brar os empresários que fazem a 
diferença no estado e no país. Por 
isso não deixamos passar em branco. 
Vocês, empresários, são o motor 
do estado, que geram empregos e 
renda”, afirmou.

Em 2020, o empresário que 
recebeu a medalha de Industrial 
do Ano foi Marco Antônio Tonussi, 
diretor de marketing e mercado da 
Tacom Projetos de Bilhetagem Inte-
ligente. Tonussi também é sócio da 
holding Inspirar Participações, em-
presa mineira que fabrica ventilado-
res pulmonares para tratamento da 
COVID-19. “É com grande surpresa e 
alegria que recebo a homenagem. 
Estou representando uma equipe 
talentosa e meus irmãos, que são 
parceiros projeto”, disse.

Atualmente, a Inspirar Participa-
ções tem material para a fabricação 
de 7,5 mil respiradores, mas existe a 
possibilidade de aumentar a produ-

ção para 12,5 mil. Os respiradores, 
no momento, estão em fase de 
testes e documentação na Anvisa, 
que solicitou também, um relatório 
médico da usabilidade do equipa-
mento. “A homologação pode sair a 
qualquer momento”, revela Tonussi. 

Já o secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais, Ger-
mano Luiz Gomes Vieira, recebeu 
o título de Construtor do Progresso 
2020, pela categoria Meio Am-
biente. “Estamos vivendo o novo 
normal, mas isso não tira o sim-
bolismo da data e basta resgatar a 
história da indústria e o seu primeiro 
agraciado, Juscelino Kubitschek. 
Estamos tentando fazer jus a essa 
honraria, trabalhando para que o 
desenvolvimento no estado seja 
justo e sustentável”, afirmou Vieira.   

Para o secretário, o maior de-
safio é que o desenvolvimento 
econômico e social seja feito com 
bases sustentáveis. “Acredito que 
só se faz meio ambiente através de 
pessoas e empresas, com o uso de 
recursos naturais e que conheçam 
disposições legais para que suas 
atividades sejam seguras e susten-
táveis. Neste momento, temos que 
combater a pobreza, através da in-
clusão e do desenvolvimento social, 
da geração de emprego e renda. É 
importante darmos condições para 
que a população mineira tenha 
melhor qualidade de vida”, ressalta.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, 
Agostinho Patrus (PV), participou do 
evento por meio de vídeo e deixou 
uma mensagem: “No parlamento 
de Minas, a indústria sempre é re-
conhecida”, disse. O governador Ro-
meu Zema (Novo) também enviou 
um vídeo cumprimentando o setor 
produtivo e agradeceu a parceria da 
federação no combate à pandemia.

Orientar os gestores 
e demais agentes públi-
cos sobre as restrições 
de condutas em ano 
de eleições municipais, 
evitando atos que pos-
sam ser questionados 
como indevidos e con-
sequentes infrações à 
legislação vigente. Esse 
é o objetivo do próximo 
curso do Centro de Qua-
lificação para a Gestão 
Pública (CQGP) on-line 
da Associação Mineira 
de Municípios  (AMM) 
nos dias 1º e 2 de julho 
de 2020.

Minist rado pelo 
professor Wederson 

Advíncula, advogado, 
especialista em direito 
eleitoral, o curso terá 
como tema as “Con-
dutas vedadas em ano 
eleitoral”. Na capacita-
ção, serão apresenta-
das questões como a 
publicidade política e 
institucional; condutas 
vedadas aos agentes 
públicos; registro de 
candidatura e contas 
eleitorais; entre outros 
temas.

cQgP on-line

Em tempos de coro-
navírus e distanciamen-

to social, ainda não é 
aconselhável o deslo-
camento dos gestores e 
servidores municipais, 
até Belo Horizonte, 
para se capacitarem 
nos cursos oferecidos 
pela AMM, por meio 
do CQGP.

Por isso, para levar 
conhecimentos funda-
mentais para a admi-
nistração pública, os 
cursos do CQGP serão 
oferecidos on-line e já 
estão com as inscrições 
abertas. Assim como no 
presencial, cada capaci-
tação terá 8h, divididas 
em módulos.

diA dA indÚstriA É celeBrAdo PelA Fiemg

história
Celebrado em 25 de maio, o Dia da Indústria foi instituído pelo pre-

sidente Juscelino Kubitschek, em 1957, por meio do Decreto nº 43.769. 
No mesmo ano, a Confederação Nacional da Indústria  (CNI) criou a 
Medalha do Mérito Industrial para homenagear industriais de destaque 
na cena nacional. A medalha nº 1 foi entregue ao presidente JK, pelo 
industrial Lídio Lunardi, então presidente da confederação e da Fiemg.

Desde 1960 a Fiemg confere o Mérito Industrial de Minas Gerais a 
empresários que se destacam em suas atividades, pelo pioneirismo, 
coragem e atuação na comunidade. A escolha é feita por uma comis-
são, que é responsável pela apreciação e julgamento dos candidatos 
indicados.

Em 2020, além do Industrial do Ano e do Construtor do Progresso, 
outros 14 empresários foram homenageados. Em respeito ao isolamen-
to social causado pela pandemia, os agraciados receberão, em suas 
casas, os certificados.

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe

homenageados
Aristides teixeirA Filho
Diretor-presidente da Fiação e Tecelagem São Geraldo Ltda

cArlos eduArdo christino mAnerA
Presidente da Construtora Europa Eireli

cArlos rodolFo schneider
Presidente da Ciser Fixadores Automotivos S/A

eli FoscArini
Sócia-proprietária da Mandioca Sertaneja Ltda

euzÉBio Venturim JÚnior
Sócio-administrador da Gran Vale Ltda

heloisA Bertoli
Sócia-administradora da J. Bertoli & Companhia Ltda

ilso JosÉ de oliVeirA
Diretor-presidente da Reta Engenharia Ltda

iVAnildo guAlBerto loPes
Presidente da Localix Serviços Ambientais Ltda

JeoVAne gerAldo dA silVeirA
Sócio-proprietário da Indústria e Comércio de Calçados Palma

JosÉ Antônio BernArdes
Diretor de Captação e Logística da Embaré Indústrias

neilA michelle FormAggini PrAdo AlVes
Sócia-diretora da Mastercar Centro Automotivo Ltda

PAulo Antônio dA costA
Presidente da Siderúrgica Fênix

PAulo romes JunQueirA
Proprietário da Junco Indústria e Comércio Ltda

ricArdo gArciA dA silVA cArVAlho
CEO da Belgo Bekaert Arames Ltda
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curso da Amm vai abordar comportamentos
que devem ser proibidos em ano eleitoral
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A Prefeitura de Contagem, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad), 

realizou no dia 22 de junho, a entrega 
de binóculos, facões, redes e macha-
dinhas, além de outros equipamentos 
para a Guarda Civil utilizá-los nas ações 
cotidianas.

Levi Sampaio, comandante da Guar-
da, destacou a relevância da doação. 

“Esses materiais e Equipamento de 
Proteção Individua EPI’s são de extrema 
necessidade no nosso trabalho. Além 
de uma conquista, considero esse um 
momento histórico, pois é sabido que 
temos carência de materiais como es-
ses. Cada equipamento recebido hoje 
vai fazer a diferença”, afirmou.

O material foi adquirido com re-
cursos doados pela Semad ao Centro 
de Educação Ambiental – Programa 

de Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha (CEA 
– Propam), uma entidade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, e que tem 
por objetivo a recuperação e preserva-
ção dos recursos hídricos da Bacia da 
Pampulha, da qual Contagem faz parte.

Carlos Augusto Moreira, presidente 
do Propam, ressalta a importância da 
participação de Contagem no consórcio. 
“Estou no Propam há 20 anos e, nesse 

tempo, nunca houve um apoio tão forte 
ao consórcio quanto o da atual gestão. 
Nós somos gratos em poder retornar 
essa pequena contribuição, que vai 
servir justamente para que protejamos, 
também, a nossa bacia da Pampulha”, 
salientou.

Na mesma linha, o secretário de 
Meio Ambiente, professor Wagner 
Donato, que também, ocupa o cargo 
de vice-presidente do Propam avaliou 

a ação. “É uma satisfação, mais uma 
vez, demonstrar que é através do tra-
balho coletivo, parcerias entre o poder 
público e a sociedade civil organizada, 
que estabelecemos conquistas. A gen-
te sabe que as demandas da Guarda 
são muitas, e com essa pequena 
ajuda, estamos demonstrando a 
nossa intenção de seguir trabalhando 
juntos para prestar um bom serviço à 
comunidade”, disse.

A Prefeitura de Belo Hori-
zonte já modernizou 95% 
dos 182 mil pontos de luz 

da cidade, substituindo as con-
vencionais lâmpadas de vapor de 
sódio pelas luminárias LED que, 
além de iluminarem melhor, são 
mais econômicas e duram até 
três vezes mais. Outra vantagem 
é que a coloração da luz emitida 
pelas luminárias de tecnologia 
LED facilita a experiência do ci-
dadão ao circular pelas vias em 
período noturno, uma vez que a 
sua tonalidade apresenta uma 
melhor reprodução da cor ao olho 
humano.

A menor taxa de falha das 
luminárias LED também merece 
destaque. Enquanto as lâmpadas 
de vapor de sódio apresentavam 
uma taxa de falha em torno de 
6%, o índice das luminárias LED é 
de apenas 1%. Tendo a tecnologia 
como principal aliada, a BHIP 

consegue identificar rapidamente 
essas falhas por meio do sistema 
de telegestão, instalado nas lu-
minárias das principais avenidas 
da capital. Essa inovação permite 
que, com o auxílio de um contro-
lador, o monitoramento seja feito 
remotamente e com mais eficácia 
na manutenção e no controle da 
iluminação.

Outro benefício está no uso de 
tecnologia de ponta, substituindo 
as lâmpadas a vapor de sódio 
e vapor de mercúrio, modelos 
ultrapassados baseados na indús-
tria química e com considerável 
potencial poluente. As luminárias 
LED têm componentes baseados na 
indústria eletrônica, contribuindo 
para tornar BH uma cidade que 
cuida do meio ambiente e preza 
pela sustentabilidade.

Após a modernização, as novas 
luminárias LED trarão economia 
anual de R$ 25 milhões na conta 

de energia elétrica da iluminação 
pública da prefeitura, além de 
atender a norma de iluminação 
brasileira, a ABNT 5101.  Com a ci-
dade melhor iluminada, é prevista 
ainda redução na criminalidade e 
diminuição nos atropelamentos 
noturnos, ocorridos em razão de 
iluminação insuficiente.

A etapa final da modernização 
compreende as regiões da Pampu-
lha e Centro-Sul, e a expectativa é 
de que 100% do parque de ilumina-
ção pública esteja com luminárias 
de tecnologia LED até outubro.

  

canais de atendimento

Todos os serviços da BHIP – 
concessionária responsável pela 
iluminação – podem ser acionados 
gratuitamente pelo 0800-941-
6789. Também está disponível 
o site e o aplicativo BHIP para 
smartphones e tablets.

A Prefeitura de Betim está 
revitalizando diversos 
equipamentos esporti-
vos por toda a cidade. 

Cinco campos já foram reformados 
e, em outros 14, as obras estão em 
andamento. O piso da pista de 
caminhada também está sendo 
refeito, sete  “Academias ao Ar li-
vre” foram instaladas e outras nove 
estão em processo de implantação, 
43 passaram por pequenos reparos 
e troca de equipamentos, quatro 
quadras comunitárias já foram 
revitalizadas e outras quatro estão 
em obras.

Uma das mais esperadas obras 
pelos esportistas da cidade é a 
revitalização do Horto Municipal 
Homero Gomez do Amaral. O local 

terá a revitalização das estruturas 
elétrica e hidráulica, coleta de 
água pluvial e pintura do vestiário; 
e construção da arena oficial de 
vôlei de praia - já iniciada na antiga 
quadra de patinação e que será 
considerada a melhor de Minas 
Gerais.

Também será feita a substitui-
ção do sistema de aquecimento 
da piscina (bomba d´água/tro-
cador de calor); implantação de 
parquinho infantil em estrutura 
de eucalipto, por meio de emenda 
parlamentar; arborização e proces-
so de embelezamento e plantio de 
frutíferas que será realizado pela 
equipe da Secretaria de Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável; cobertura das 

quadras 1 e 2; e nova pintura das 
quadras.

De acordo com a secretária 
de Esportes, Andrea Avelar, essas 
são demandas de esportistas e 
moradores. “Esperamos que ao 
passar este processo pandêmico, 
a população e todas as comunida-
des esportivas possam aproveitar 
os equipamentos esportivos, que 
estarão totalmente revitalizados”, 
afirma.

As obras, licitadas pela Empre-
sa de Construções, Obras, Serviços, 
Projetos, Transporte e Trânsito de 
Betim - Ecos, estão sendo feitas 
com recursos próprios da admi-
nistração e por meio de emendas 
parlamentares e intervenções do 
programa de contrapartidas - TAM.

secretaria de contagem doa material
de trabalho para guarda civil
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“É uma
satisfação,

mais uma vez, 
demonstrar que

é através do
trabalho coletivo,

parcerias entre
o poder público
e a sociedade

civil organizada,
que estabelecemos 

conquistas”

Prefeitura já modernizou 95%
da iluminação pública em Bh
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Betim revitaliza diversos
equipamentos esportivos
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http://www.bhip.com.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

PreFeiturA de Bh Pode decretAr LOCKDOWN

Voos domÉsticos em QuedA

Auxílio emergenciAl receBido indeVidAmente

O prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) informou que poderá ado-
tar medidas mais rigorosas para 
diminuir a contaminação do novo 
coronavírus em Belo Horizonte. 
Kalil afirmou que não prosseguirá 
com o processo de reabertura das 
atividades e acena com a possível 
adoção do lockdown (fechamento 
total) por causa da explosão de 

casos e mortes por COVID-19 na 
capital mineira. BH tem mais de 
4.700 casos e mais de 100 mortes 
pela doença. Há duas semanas, o 
prefeito tinha alertado a popula-
ção sobre o aumento das aglome-
rações de pessoas, principalmente 
nos finais de semana. A maior 
preocupação é com o avanço da 
ocupação dos leitos que, segundo 

a prefeitura ultrapassou a faixa dos 
85%. Kalil disse que “a população 
que não é consciente, que não 
sabe o que é morrer sem ar, tem 
que saber que ela pode morrer 
sem ar por falta de respiradores ou 
de médicos. Temos um excelente 
sistema de saúde, todos sabem 
disso. Não tem nada vencido. O 
quadro vai piorar e pode subir”.

A Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) confirmou 
que a demanda por voos domésticos 
registrou nova queda. Segundo a 
Abear, o mês de maio apresentou 
declínio de 90,97% em comparação 

ao mesmo período em 2019. Os 
desempenhos mais fracos foram 
registrados em abril, quando o im-
pacto da pandemia do coronavírus 
atingiu seu auge. Buscando formas 
de driblar os prejuízos, as empresas 

estão retomando suas malhas aé-
reas de forma lenta. Já a demanda 
por voos internacionais, operados 
pelas companhias aéreas brasilei-
ras, recuou cerca de 96% em maio, 
diante de igual mês do ano passado.

O governo federal recebeu de 
volta cerca de R$ 40 milhões referen-
tes ao pagamento de auxílio emer-
gencial a quem não se enquadrava 
nos critérios de elegibilidade. Foram 
mais de 47 mil pessoas que fizeram 
a devolução do benefício. O auxílio 

emergencial de R$ 600 foi criado 
em abril para atender a população 
de baixa renda durante a pandemia 
de coronavírus. Quem fraudou o 
sistema para ganhar dinheiro ou 
recebeu indevidamente e não devol-
veu pode responder por estelionato, 

com pena de até 6 anos de prisão. 
É uma vergonha o que está aconte-
cendo com o auxílio emergencial do 
governo federal. Alguns brasileiros 
gostam de tirar proveito de qual-
quer possibilidade financeira alheia 
e prejudicar os mais necessitados.

c A n A l   A B e r t o

Uberlândia amplia testagem para COVID-19
e taxa já é 20 vezes maior que a do estado

Juiz de Fora registra mais de 3 mil denúncias
de descumprimento no combate ao coronavírus

Seguindo as medidas de sucesso 
de países que tiveram melhor controle 
do novo coronavírus (COVID-19), a Pre-
feitura de Uberlândia tem procurado 
ampliar cada vez mais a capacidade 
de testagem no município, o que o 
tornou um dos que mais realizam 
exames do tipo no Brasil. No dia 23 
de junho, segundo dados da Vigilância 
Epidemiológica Municipal (Vigep), a 
cidade alcançou a média de 3.055 
testes aplicados para cada 100 mil 
habitantes. A taxa supera 24 estados 
e o Distrito Federal - só em relação a 
Minas Gerais é 20 vezes maior, pois a 
média do estado está em 155 por 100 
mil habitantes -, considerando dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e respectivas secre-
tarias estaduais de Saúde.

A testagem da população é im-
portante para tornar mais eficiente o 

mapeamento da COVID-19 e, assim, 
adotar políticas mais eficazes de 
enfrentamento da doença. “Uber-
lândia, atualmente, testa mais que 
a média vista em mais do que outros 
20 estados brasileiros. Isso nos mostra 
que, ao testar, sabemos onde estão os 
casos positivos, fazendo o isolamento 
pelos 14 dias necessários e ainda 
rastreamos e testamos os contatos 
diretos (quem mora no mesmo do-
micílio), evitando a disseminação do 
vírus. Além de revelar a real letalidade 
da doença, que hoje é de 1,49% no 
município. Muitos estão assustados 
com a quantidade de casos, porém 
isso só acontece, pois somos respon-
sáveis e estamos empenhados em 
descobrir a verdadeira situação da 
cidade, para melhor cuidar da nossa 
gente”, destacou o prefeito Odelmo 
Leão (PP).

Em decorrência do trabalho mais 
eficiente na identificação de casos 
confirmados do novo coronavírus, 
Uberlândia tem conseguido reduzir o 
índice de letalidade, que caiu de 1,6% 
recentemente para 1,49%. No Brasil, 
esse parâmetro está em 4,6%. Contu-
do, a situação local ainda preocupa e, 
para que as políticas surtam efeito, é 
preciso que toda a população colabore, 
fazendo cada um a sua parte.

Ainda no dia 23 de junho, a taxa 
de ocupação dos leitos das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) chegou a 97%, 
somando-se redes pública e privada, com 
144 confirmações nas últimas 24h. São, 
ao todo, 5.684 casos positivos na cidade, 
que ainda tem 85 óbitos confirmados e 
outros quatro suspeitos. Há 230 pessoas 
aguardando o resultado de exames.

Segundo o secretário municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues da Cunha 
Filho, apesar dos esforços empenhados 
pelo município e uma situação mais 
promissora em relação ao país e mes-
mo ao estado, é essencial que a disse-
minação do vírus fique mais lenta para 
que consigamos oferecer atendimento 
médico adequado a todos. “O prefeito 
autorizou a ampliação de leitos, além 
dos 30 que já abrimos no anexo do 
Hospital Municipal (antigo Santa Cata-
rina). Também, por recomendação do 
Comitê de Enfrentamento a COVID-19, 
restrições foram impostas à abertura 
do comércio. Precisamos chegar a uma 
taxa de isolamento de pelo menos 
50% para que a segurança e a saúde 
de todos sejam mantidas”, salientou.
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Os dados dizem respeito a estabelecimentos comerciais do munícipio

A Central da Guarda Municipal 
contabilizou, até 23 de junho, 2.907 
denúncias, recebidas por meio do 
telefone 153, relacionadas ao des-
cumprimento de normas direcionadas 
ao enfrentamento da pandemia de 
coronavírus (COVID-19) em Juiz de 
Fora. O índice se apresenta numa 
crescente entre março e junho, que 
é o período computado. No primeiro 
mês de atendimento foram registradas 
386 chamadas. Em abril, o número 
quase que dobrou, chegando a 632. 
Em maio, foram 837 ligações. E em 
junho, relativos a 23 dias, são 1.052 
registros. Os dados dizem respeito a 
estabelecimentos comerciais, cujo fun-
cionamento infringe as determinações 
estabelecidas em decreto municipal. 
Desde março, quando foram publi-
cadas as primeiras determinações, a 
Guarda disponibilizou sua central como 
canal de apoio para o recebimento de 
denúncias, uma vez que o setor tem 
funcionamento de 24h.

As demandas recebidas são regis-
tradas, categorizadas e encaminhadas 
para atendimento das equipes e da 

fiscalização de posturas das secretarias 
de Meio Ambiente e Ordenamento 
Urbano (Semaur) e de Transporte e 
Trânsito (Settra), responsáveis pela 
realização de diligências e ações em 
conjunto, conforme a natureza de 
cada caso. A presença das equipes 
nos locais apontados, para verificação 
de irregularidades, cumpre escala de 
prioridade e são atendidas conforme 
a capacidade operacional.

Quase 400 denúncias 
em uma semana

Somente na semana entre os dias 
15 e 22 de junho, a central da Guarda 
recebeu 396 chamadas de denúncia. 
A maior parte delas referente a bares 
em funcionamento. Foram 264 em 
toda a cidade, perfazendo 67% dos 
apontamentos. As academias tiveram 
13 registros, os cultos religiosos, 12, e os 
salões de beleza, 11. Estabelecimentos 
como barbearias, lojas de roupas, de 
utilidades do lar, eletrônicos, salão de 
festa, autoescola e quadras também 
aparecem no relatório.

O Centro é o líder de incidências, 
com 66 casos. O bairro Cidade do 
Sol entra na lista com 22 denúncias; 
Benfica, 17; Bandeirantes, 16; Manoel 
Honório, 15; Santa Luzia, 12; Alto dos 
Passos, Jardim Glória e São Pedro, 11 
cada; e Francisco Bernardino, 10. No 
total, mais de 80 regiões registraram 
movimento irregular do comércio, de 
atividades de lazer e serviços.

“A Guarda Municipal de Juiz de 
Fora está sempre comprometida 
com as questões da cidade. Neste 
período estamos ainda mais envol-
vidos na linha de frente das ações. A 
abertura da nossa central telefônica, 
para o recebimento de denúncias, 
é mostra do nosso propósito de 
atuação integrada, para solução das 
dificuldades enfrentadas por todos. 
Foi a partir desse monitoramento 
de chamadas que se desenhou o 
projeto do comboio do coronavírus, 
que vem sendo realizado há mais 
de um mês, levando a prefeitura 
para os locais de maior incidência 
de descumprimento das normas. 
Da mesma forma, a realização de 
ações conjuntas noturnas para a 
fiscalização aos bares que descum-
prem o decreto é uma estratégia 
originada dessas denúncias rece-
bidas”, explicou a comandante da 
Guarda Municipal, Emilce de Castro.

De acordo com o Decreto Muni-
cipal nº 13.975, de 12 junho de 2020, 
no seu Artigo 13, estão vedados o 
funcionamento de bares, a realização 
de eventos e atividades que envolvam 
aglomeração de pessoas, como shows, 
eventos esportivos e científicos, feiras 
de entretenimento e comércio em 
geral, circos, parques de diversão e 
parques temáticos.
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setor elétrico terá socorro e contas de luz au-
mentarão. A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) vai socorrer as distribuidoras de eletricidade 
com um empréstimo de até R$ 16 bilhões, por conta 
da crise causada pelo novo coronavírus. O valor 
terá impacto nas contas a partir de 2021. Os custos 
serão divididos entre o setor e os consumidores. A 
justificativa é que o socorro evitará um aumento 
generalizado na conta neste ano e no próximo. É a 
segunda vez que o governo recorre a um empréstimo 
para ajudar o setor elétrico. O primeiro caso foi em 
2014, por conta da falta de chuvas. Naquela ocasião, 
tudo foi pago pelo consumidor, criando um tarifaço 
a partir de 2015. Como se não bastasse a pandemia, 
a “bomba” cairá no colo dos brasileiros mais uma 

vez e entraremos 2021 pagando uma conta que 
não é nossa.

Planos de saúde registram pouco uso. Os planos 
de saúde registraram, em maio, o menor uso por 
seus beneficiários desde o início da série histórica 
iniciada em 2016. O boletim da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) mostra que a suspensão de 
cirurgias e exames eletivos por conta da pandemia fez 
o rendimento das operadoras com os atendimentos 
assistenciais cair de 76% em abril para 66% em maio. 
Apesar da redução de custos, os planos de saúde não 
têm facilitado a negociação dos consumidores em di-
ficuldade para pagar as mensalidades, devido à perda 
de renda nesse período de crise econômica.

trevo lácteos se mostra antenada 
aos novos hábitos de consumo

Adaptando-se rapidamente ao cenário 
de isolamento social, a rotina de visitas aos 
clientes da Trevo Lácteos tem sido feita de 
forma virtual e remota. A equipe passou a 
ser alimentada periodicamente com dados 
do mercado e foi preparada com novos 
recursos para darem suporte a negociações 
mais colaborativas e consultivas neste novo 
cenário. Esse rápido ajuste tem garantido que 
o abastecimento continue acontecendo regu-
larmente aos pontos de venda, assim como 
a oferta de todo o mix de produtos em lojas 
que comercializam as marcas da empresa: 
Apreciare, Trevinho, Trevinho Kids, Pulsi e Rural.

Divulgação
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o seu consórcio multibrasileiro

pré-temporada do Sada Cruzeiro está bem 
diferente em 2020, mas nem tudo mudou. 
Assim como em todos os anos, os atletas 
passam por uma bateria de exames car-
diológicos logo no início das atividades. Os 

primeiros foram os sete cruzeirenses que estão em Belo 
Horizonte, que compareceram ao Hospital Mater Dei, 
no dia 23 de junho. Todo o grupo passará pelos mesmos 
exames e os jogadores que estão em outras cidades o 
farão em clínicas e hospitais de referência desses locais.

Filipe, Isac, Otávio, Lukinha, Alan, Rodriguinho e 
Cledenilson, metade do grupo estrelado, fizeram a 
extensa avaliação no departamento de Medicina do 
Esporte do Mater Dei. De acordo com o fisioterapeuta 
Alysson Zuin, o objetivo é iniciar os trabalhos com 
segurança. “Os exames são feitos para termos certeza 
de que os atletas não apresentam risco de problemas 

cardiológicos. Assim, podemos progredir o volume e in-
tensidade das atividades propostas. Nesta temporada 
temos uma preocupação a mais, pois nunca ficamos 
tanto tempo sem atividades, então precisamos ser 
extremamente cautelosos no retorno”, comentou Zuin.

Para o capitão Filipe, é necessário se adaptar à 
nova realidade para trabalhar da melhor maneira. 
“Aos poucos vamos nos encontrando nesse novo 
mundo, fazendo ajustes e nos adaptando. Mas fazer o 
teste ergométrico de máscara foi mesmo um desafio! 
Esses exames são muito importantes e ficamos muito 
seguros de poder fazê-los, como em todos os anos, 
passando essa sensação de que o trabalho realmente 
começou. Pudemos nos ver brevemente aqui, com to-
dos os cuidados, todos de máscara, mas isso também 
é muito bom, sentimos falta do dia-a-dia com todo o 
grupo”, disse o ponteiro cruzeirense.

A atleta do 
Projeto Viva 
o Esporte/
Ramacrisna 

de Betim, Ana Júlia 
Arantes, foi campeã 
do 1º Nacional Open 
de Poomsae, na cate-
goria cadete (de 12 a 
14 anos). A disputa foi 
realizada virtualmente 
pela Confederação Bra-
sileira de Taekwondo. 
Ana Júlia conquistou 
o título estadual em 
maio e foi classificada 
para o nacional.

O campeonato 
foi realizado da se-
guinte forma: o atleta 
gravou um vídeo e 
postou no YouTube; 
o comitê avaliou a 
performance e deu a 
nota. Ana Júlia obteve 
a pontuação de 5,57, 
uma das maiores de 
todo o campeonato.

Para ela, é uma 
sensação totalmente 
diferente participar de 
um campeonato virtu-
al. “É bem legal e está 
sendo mais fácil, pois 
gravamos as técnicas, 
ou seja, se errar, posso 
começar de novo o 

movimento”, explicou. 
Os treinos da atleta 
são feitos por meio de 
videochamada, com 
o professor do projeto 
Viva o Esporte, mestre 
VI DAN de Taekwondo, 
Wellis Pinheiro.

“Sou muito grata 
à minha família, ao 
técnico Wellis e a Se-
cretaria Municipal de 
Esportes de Betim, 
que está dando um 
grande apoio na mi-
nha formação como 
atleta e suporte nos 
campeonatos”, afirma 
Ana Júlia.

A secretária de Es-
portes, Andrea Avelar, 
parabeniza a atleta 
pela conquista, “Fi-
camos muito felizes 
com a vitória da Ana 
Julia. Ela é uma atleta 
de alto rendimento e 
é um orgulho para a 
cidade e para todos 
do projeto Viva o Es-
porte/Ramacrisna. É 
ótimo saber que nos-
sos esforços para a 
formação de atletas 
de ponta estão sendo 
reconhecidos nacio-
nalmente”.

Atletas do sada cruzeiro intensificam
pré-temporada após exames cardiológicos

Falando em Filipe

Ninguém vestiu esta camisa por 
tantos anos quanto o atleta que 
anunciou sua renovação de contrato 
com o Sada Cruzeiro no dia 10 de ju-
nho. Ele fará sua 11ª temporada pelo 
time da Raposa em 2020/21. Aos 40 
anos e com muita disposição, técnica 
e experiência, o capitão lidera em 

quadra o grupo de Marcelo Mendez 
em mais um ciclo.

“Nunca em toda minha vida 
poderia imaginar jogar aqui por 
tanto tempo e seguirei represen-
tando essa camisa com muita 
alegria. Vamos com tudo para 
2020/21, como em todos esses 

anos, no nível máximo, com toda 
dedicação. Continuo buscando ser 
uma liderança dentro e fora de 
quadra e, da maneira que precisa-
rem de mim, estarei pronto para 
ajudar. Esse é o espírito da nossa 
equipe: vencedora e batalhadora”, 
concluiu o camisa 18.
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A hora da verdade

Atleta do Viva o esporte conquista
campeonato nacional de Poomsae

Disputa avaliou a performance dos participantes através de vídeos

Poomsae
O poomsae é uma sequência de movimentos 

típicos da arte marcial coreana. Ela representada 
por uma luta “imaginária” contra um oponente. 
A modalidade conta com várias posições e técni-
cas simuladas de defesa e ataque.
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Nunca houve uma parada tão grande no 
futebol. O que parecia num primeiro 
momento uma nuvem passageira ganhou 

espaço, sem data para ir embora. Alguns países, 
entre eles Espanha, Itália e Alemanha, recome-
çaram suas competições com público ausente. E 
como é estranho, sem graça, ver estádios vazios 
e sem o calor humano do público. Isto já estava 
começando a acontecer no Brasil quando a bola 
entrou em recesso.

Não há, neste momento, qualquer notícia em 
que pé nós estamos e o desencontro de informações 
chega a causar espanto, tudo que é falado ou prome-
tido não passa de especulação e a única certeza é que 
a pandemia nos pegou de jeito e faltou uma coor-
denação sobre a forma de combater com seriedade 
e competência a força desconhecida do inimigo.

O que se lamenta no caso brasileiro é a pressa 
em abaixar a guarda e sem ouvir a palavra final dos 
médicos e especialistas. Instalamos o caos e dele 
custaremos a nos livrar.

No futebol apareceram as contas a pagar. Como 
sempre os dirigentes botam a culpa na pandemia, 
se esquecendo, por conveniência que o buraco já 
tinha sido criado antes de ela chegar.

O consenso atual nos indica que tudo vai mudar, 
em todos os setores da economia e o futebol não 
vai fugir à regra porque está inserido no contexto.

Vendo a realidade do ponto de vista local, aqui 
em Minas, as dificuldades antigas vão ganhar 
uma dimensão dramática, pois os números das 
dívidas do Cruzeiro e Atlético são assustadores. 

Como chegamos a isso, todo mundo sabe. O que 
importa neste momento é encontrar a saída para 
a encrenca financeira.

A conta chegou. A Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) não perdoa. O dinheiro tem que 
aparecer de algum lugar e os clubes ainda contam 
com parcerias em caráter urgente, mas isto não 
dura para sempre.

O tom do comentário que você está lendo pode 
parecer pessimista demais, mas não é apenas 
negativo, tem um lado de advertência que não é 
de agora.

A ilha da fantasia que abriga o nosso futebol 
profissional não existe mais. Agora é cair na real.
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