w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r
Belo

Horizonte/Brasília

11

a

18

de

julho

de

2020

Nº

1924

38
R$

0,50

Divulgação

Brasil é um dos países que menos
investe no sistema PÚBLICO de saúde
M

esmo sendo
o maior modelo gratuito e
universal do mundo, o
Sistema Único de Saúde
(SUS) vem enfrentando graves problemas
como falta de médicos,
insumos e leitos para
internação, cenário que
ficou ainda mais grave
com a pandemia de
COVID-19. O Brasil é um
dos países que menos
investe na área, ficando
atrás da Argentina, Chile e Uruguai. O gasto no
setor é muito inferior ao
que deveria, correspondendo a 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB).
Enquanto a situação
não é resolvida, quem
sofre com as falhas é a
população que depende
da saúde pública. Veja o
que diz o médico sanitarista Gonzalo Vecina
Neto sobre o assunto.
Opinião – Página 2

Reza a lenda que depois da chuva vem o arco-íris e, ao
que tudo indica, os setores de construção civil e imobiliário
já vislumbram as “cores no céu” em Minas Gerais. É que,
enquanto em março, 16% das obras estavam paralisadas,
no início do segundo trimestre, o número caiu para 4%.
Os dados que mostram a recuperação paulatina são da
Brain Inteligência Estratégica.
Economia – Página 4

Estudo teme que
isolamento aumente
castigos e agressões

Pressão faz ALMG adiar
votação da emenda que
amplia a contribuição
dos servidores

Pesquisa do Instituto de Saúde de São Paulo,
aponta que 73% dos pais acreditam que os castigos,
assim como as palmadas (49%) e os gritos (25%) são
necessários para educar os filhos. Fora das escolas e
100% do tempo em casa, a doutora em Saúde Pública
e uma das responsáveis pelo estudo, Sonia Venancio,
teme que o número e a intensidade das punições nas
crianças aumentem devido ao isolamento social.

A reforma da Previdência do governo estadual, enviada à
ALMG, que propõe mudanças gerais, inclusive, nas contribuições
dos servidores, provocou uma enorme reação nos meios políticos. Uma das sugestões contidas na proposta é no sentido de
aumentar a alíquota do tributo de 11% para 14%. O presidente
da Casa, deputado Agostinho Patrus (PV), teve que suspender
a tramitação da matéria temporariamente, enquanto discute o
tema com representantes do funcionalismo público.

Geral – Página 8

Almg

Setores de construção civil
e imobiliário já apresentam
sinais de recuperação

População pode
sofrer transtornos
psicopatológicos
após a pandemia

Pesquisa aponta que desprezar a
diversidade reflete negativamente
nos lucros das empresas

Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e de estresse pós-traumático. Essas
são algumas das psicopatologias que, segundo levantamento
do Ministério da Saúde e da Fiocruz, poderão acometer entre
um terço e metade da população após a pandemia. Dentre
os especialistas da área, é quase consensual de que todos
seremos afetados pela insegurança e incerteza de forma direta
ou indireta. “Portanto, o primeiro passo é aceitar que estamos
atravessando um momento histórico onde basicamente toda
a população está sujeita ao contágio e suas consequências”,
explica o psicoterapeuta Weslley Carneiro.

Agostinho Patrus quer ouvir lideranças sindicais

Mesmo representando 80% das intenções de
compra e 76% do consumo do Brasil, 79% dos negros,
mulheres, LGBTQI+, pessoas com deficiências e cidadãos das classes socioeconômicas C, D e E relatam
que já sofreram discriminação e constrangimento em
comércios. E destes, 98% disseram que não comprariam marcas que, de alguma forma, não respeitassem
a diversidade. Para Renato Meirelles, presidente do
Instituto Locomotiva e responsável pela pesquisa, os
dados são um convite para enxergar o Brasil real.
“Aquilo que homens brancos da elite chamam de minoria, são, na verdade, a grande maioria do mercado
consumidor do país”.

Saúde e Vida – Página 7
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A

saúde pública no Brasil
é um problema antigo, porém, a COVID-19
veio para agravar ainda mais

a situação. Hospitais lotados,
demora no atendimento, falta
de médicos, insumos e leitos
para internação são algumas
das dificuldades encontradas. O
governo federal investe na área,
mas os recursos são escassos e

Qual o atual panorama da saúde pública no Brasil?
O Sistema Único de Saúde (SUS) é importante
para garantir a saúde como um direito de todos
os cidadãos. A atual situação de pandemia, por
exemplo, seria muito mais dramática e desastrosa
se não tivéssemos esse mecanismo gratuito. Mas o
SUS tem seus problemas, sendo um modelo subfinanciado e com graves problemas de gestão. Não
há dinheiro suficiente para atender a sua demanda.
Também temos um obstáculo no ordenamento
do serviço de saúde. Existe a rede pública municipal
e a estadual, porém, as duas não dialogam entre si,
o que favorece a má utilização dos recursos existentes. A integração das redes teria que ser discutida
para saber quem ficará com a gestão.
Apenas 23% da população possui plano de saúde. O restante, ou seja, a grande maioria depende
do SUS. Ele é o responsável por gerir o Programa
Nacional de Imunização, vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária. Além disso, o modelo realiza
gratuitamente 95% dos transplantes e das hemodiálises no Brasil, fornece 100% dos medicamentos
aos transplantados, assim como supre 100% da
necessidade de remédios de alto custo e faz o
tratamento de 100% dos pacientes hemofílicos.

Faltam profissionais capacitados?
No Brasil, temos 1 médico a cada 600 habitantes. A título de comparação, a média dos
países europeus é 1 a cada 300. Isso falando

mal geridos, sendo assim, a responsabilidade recai sobre os estados e municípios que também
não possuem dinheiro para tal.
Enquanto isso, a população que
depende do sistema público de
saúde agoniza esperando a so-

de forma geral, pois quando buscamos especialistas, a carência é ainda maior. Além disso,
eles estão mal distribuídos pelo país. Com a
profusão das faculdades de medicina deveremos
melhorar a quantidade até 2026. No entanto,
serão médicos mal formados, pois não existem
hospitais escola em número suficiente para
oferecer suporte educacional e equipamentos
necessários. Nosso país está despreparado para
prestar um atendimento de saúde de qualidade
para a população.

O Brasil é um país que investe em
saúde?
O gasto no setor é muito inferior ao que
deveria. Atualmente, o Estado investe cerca de
R$ 240 bilhões do seu orçamento com saúde,
sendo metade do valor pelo governo federal,
R$ 60 bilhões pelo estadual e R$ 60 bilhões
pelo municipal. A quantia integral é de 9,5% do
Produto Interno Bruto (PIB), correspondente a
4,5% público e 5% privado. Esse total dividido
pela quantidade da população brasileira (210
milhões) resultaria em pouco mais de R$ 1
mil per capita ano. Para se ter uma ideia, os
planos de saúde custaram R$ 200 bilhões, em
2019, para atender 50 milhões de pessoas, o
equivalente a R$ 4 mil per capita ano. Ou seja,
o Estado gasta 4 vezes mais com o SUS.
Nos países europeus, o valor desembolsado chega a 10% do PIB. A média dos países
membros da Organização para a Cooperação e

Arquivo pessoal

Recursos escassos e mal geridos
colocam a saúde pública em risco
lução. Para falar sobre o assunto,
o Edição do Brasil entrevistou
Gonzalo Vecina Neto (foto),
médico sanitarista e professor
da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo
(FSP-USP).

Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 13%.
Nos Estados Unidos, apesar de não possuírem
um sistema de saúde universal, investem 18% do
PIB com assistência. No Brasil, gastamos menos
até que a Argentina, Chile e Uruguai.

Quais são os impactos da falta de
investimento?
Há consequências quando se gasta pouco. Se
os problemas já eram graves, com a pandemia se
tornaram ainda piores. Quando a crise sanitária
começou tínhamos 7 leitos de UTI a cada 100 mil
habitantes. Hoje, a quantidade está em 8,8 por
conta da construção de hospitais de campanha.
O adequado para não sobrecarregar o sistema
de saúde seria ter 20 a cada 100 mil habitantes.
A título de comparação, a Itália passou por toda
aquela dificuldade e possuía 12 leitos a cada 100 mil
habitantes. Junto a tudo isso, há falta de insumos,
profissionais e equipamentos como os essenciais
respiradores.

Esse caos atual no setor é um problema antigo? Falta fiscalização?
Esse inconveniente já vem de longos anos
e ficou ainda mais em evidência por conta da
pandemia de COVID-19. Houve má administração, faltou planejamento e gasto consciente
dos recursos públicos. Os transtornos foram
sendo mascarados e cresceram nas últimas
décadas. A imprensa, Ministério Público, Judici-

ário, cidadãos, entre outros órgãos e entidades
fazem o seu papel de fiscalização e apontam as
deficiências do Estado, mas nem sempre são capazes de trazer à tona questões mais profundas
sobre o tema para atuar diretamente na raiz do
problema.

O Brasil está perto de um colapso no
sistema de saúde?
O colapso é quando os leitos atingem 100%
de sua capacidade e não há como atender novas
pessoas. Elas ficam aguardando surgir uma vaga.
A situação é muito séria, porque os médicos
muitas vezes precisam escolher quem tem mais
chances de sobreviver e quem tem menos. Isso
já aconteceu em diversas capitais como Manaus
(AM), Belém, Fortaleza (CE), (PA) e São Luís (MA).
O Rio de Janeiro também esteve muito perto disso.
Não podemos falar em colapso nacional, e sim
nas cidades.

Qual a maior dificuldade atual?
Fazer com que as pessoas fiquem em casa,
porque ainda não temos medicamentos eficazes
e nem vacina para curar a doença. Nós temos que
insistir no isolamento social. Sem ele, a pandemia dificilmente será controlada. Além de evitar
um colapso na saúde, o grande desafio é chegar
com o menor número de mortes e infectados
possível quando a imunização estiver disponível
para a população.

EDITORIAL

Erick Barros Ferraz

Prorrogação e chantagem

Por que é importante apoiar
ações contra a violência de gênero?
O período da pandemia de COVID-19
trouxe à tona um tema já conhecido por
muitos: a violência contra mulher. Entretanto, por vezes, o assunto é ignorado
assim como o marco de 8 março. Uma
parcela da sociedade ainda não entendeu
bem sobre o real objetivo da data, por
exemplo, e ainda a celebram como uma
“ode” à beleza, sensualidade e sexualidade feminina. Em todos os períodos do
ano, os movimentos de mulheres buscam
dar visibilidade e buscar soluções a todas
as injustiças, desigualdades e violências
- visíveis e invisíveis, às quais mulheres
do mundo inteiro estão expostas todos
os dias.
O Brasil é o quinto país com maior número de vítimas de feminicídio no mundo.
Em relação aos estados brasileiros, Minas
Gerais tem o maior número de casos no
país. Foram 136 crimes de ódio motivados
pela condição de gênero em 2019, de
acordo com levantamento do Monitor da
Violência.
Em grande parte dos casos, as mulheres que estão dentro de uma relação
abusiva não conseguem se enxergar em
tal situação. Cabe aos que estão mais
próximos alertar sobre como aquele tipo
de relação é inadmissível. Não podemos
mais sucumbir ao antigo ditado que em
“briga de marido e mulher ninguém mete
a colher”.
Do ponto de vista jurídico, a luta contra
a violência doméstica e o feminicídio tem
um grande aliado. A popular Lei Maria da

Penha (Lei 11.340/2006) é reconhecida
pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das três melhores legislações do mundo nesse enfrentamento.
Embora a lei tenha apoio significativo de
toda a sociedade, sua implementação
trouxe à tona muitas resistências. São mulheres que conviviam com a aceitação da
violência doméstica como crime de menor
poder ofensivo e reforçavam as relações de
dominação do sistema patriarcal.
Por meio da Lei Maria da Penha,
vidas que seriam perdidas passaram a ser
preservadas. Mulheres em situação de
violência ganharam direito e proteção;
fortaleceu-se a autonomia das mulheres.
Com isso, a lei cria meios de atendimento
humanizado, agrega valores de direitos
humanos à política pública e contribui
para educar toda a sociedade.
A melhor forma de combater o ciclo
crescente de violência contra a mulher
é por meio da denúncia ao sistema de

justiça. As pesquisas evidenciam que as
agressões aumentam ao longo do relacionamento em uma espiral de conflito.
A partir das denúncias, ela mostra para
o ofensor o seu descontentamento e vai
buscar proteção, com vistas a colocar fim
à rotina de violência.
Já a melhor forma de prevenção certamente está na educação, com a formação de meninas e meninos baseada em
equidade de gênero, sem discriminações e
vedações ao gênero feminino. As medidas
judiciais são tomadas para evitar a ocorrência de violências mais graves ou letais,
mas sempre para os casos já cometidos.
Para evitar que meninas e mulheres
continuem sendo vítimas, precisamos que
os homens, de todas as faixas etárias, também participem da discussão e que busquem novas formas de masculinidades,
não focadas em agressividade, violência
e negação a tudo que é feminino, como
temos hoje.
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m Brasília, o adiamento das eleições de 2020 por decisão do Congresso
Nacional foi um assunto que dominou, por meses a fio, no âmbito do
Poder Judiciário. O próprio presidente do Superior Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, com toda a sua experiência externou aos
congressistas, assim como as demais autoridades do entorno da Corte, sobre um
fato concreto: diante das dificuldades ocasionadas pela pandemia de COVID-19, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estava em dúvida no tangente à sua capacidade
técnica de realizar um pleito com lisura peculiar. Analisava-se sobre a falta de
tempo, pois o processo de votação dos milhões de eleitores teria de ser adaptado
e o prazo de 6 de outubro era insuficiente para adotar as providências necessárias
relativamente a esta finalidade.
Enquanto o tema era avaliado nos bastidores de Brasília, dezenas de deputados, especialmente os mais ligados aos partidos conservadores, notadamente
aqueles parlamentares simpáticos ao denominado Centrão, começaram a fazer
firulas nos corredores da Câmara Federal, colocando em dúvida se haveria quórum
suficiente para ratificar a emenda já devidamente aprovada no Senado, autorizando a aludida prorrogação. Essa impaciência dos políticos foi contida a partir
de informações indicativas de que se o Congresso não promovesse a respectiva
Emenda Constitucional, prevendo o alongamento do prazo, o Poder Judiciário,
no caso TSE, juntamente com o STF, tomaria as medidas necessárias paras as
alterações pertinentes. Ou seja, as mudanças nas datas da eleição ocorreriam,
mesmo sem o aval do Legislativo. Até parece ter havido um desrespeito entre
os poderes. No entanto, pela ótica da Corte Eleitoral Suprema, o argumento
seria: a COVID-19 é um fenômeno mundial capaz de levar toda a população ao
isolamento social e, nestas circunstâncias de uma situação de emergência, o
Poder Judiciário teria essa prerrogativa de promover as devidas alterações do
calendário pertinentes ao momento.
Para além dessas informações disseminadas no âmbito de Brasília, o efeito
da decisão da Câmara em votar a lei por larga maioria de votos evitou outro mal
maior: os mencionados deputados do Centrão estavam exigindo milhões como
contrapartida, caso tivessem que votar favoravelmente ao projeto, inclusive, um
dos itens colocados por eles em pauta era a liberação de mais de R$ 5 bilhões
para os prefeitos dos pequenos municípios poderem pagar os salários de seus
funcionários até o final deste ano. Essa decisão planejada pelos ilustres homens
públicos só iria aumentar a sangria de valores financeiros utilizados pelo governo
federal para emergências em função do coronavírus. Mas a conta com certeza
há de ser paga ao final de tudo. Quando toda esta crise sanitária terminar, os
brasileiros terão de conviver com um possível aumento de impostos, já que o
Banco Central não tem o poder de fabricar dinheiro. Ou seja, essa despropositada
proposta dos deputados iria contribuir ainda mais para o descontrole fiscal das
contas do governo federal.
Ainda bem que a prorrogação pretendida para o calendário eleitoral foi
votada, sem que houvesse essa verdadeira chantagem emanada de setores
preponderantes do Congresso Nacional. Isso seria um enorme absurdo e uma
descabida falta de propósito. Enfim, prevaleceu o bom senso para alegria de todos,
embora vaticinando a contrariedade de alguns prefeitos municipais que já davam
como certo mais 4 anos de governo, diante da expectativa de prorrogação dos
atuais mandatos, uma das teses que também chegou a ser avaliada no cenário
político da capital federal.
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última semana talvez
tenha sido a mais tensa
dos últimos meses nos
arredores da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Isso porque estava em discussão a
proposta que prevê mudanças no
regime da Previdência do estado.
Servidores da Polícia Civil e do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg)
fizeram uma manifestação em frente à ALMG, ocuparam a escadaria
e mandaram o recado: vão jogar
pesado para evitar que o projeto do
governador Romeu Zema (Novo)
seja aprovado como está previsto em
seu documento original.
Trata-se de alterações nas contribuições dos servidores, oscilando
o percentual de 11% para 14%, além
de cortar todas as vantagens, como
quinquênios e outros itens. De
acordo com a deputada petista Beatriz Cerqueira, a perda salarial dos
funcionários estaduais será imensa,
pois eles já irão ficar sem aumento
por 2 anos, por conta do reajuste
fiscal, imposto pelo governo federal.

Almg
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Raul Belém
é o novo líder
do governo
Zema na ALMG

Zema em dificuldade

ainda acrescenta que as gestões
anteriores já sabiam desta situação,
só que agora, diante da queda da
arrecadação de impostos por conta
da pandemia, tudo ficou mais difícil.
A posição dos deputados no âmbito da ALMG é uma indagação ainda
pendente de resposta. Ao enviar a
proposta para exame dos políticos, os
auxiliares diretos de Zema entendiam o
seguinte: como a votação no Legislativo está sendo remota, tudo se tornaria
mais fácil e evitaria protestos de servidores e lideranças da Casa. Mas pelo
visto, isso não está resolvendo muito.
A mobilização continua forte no sentido de pressionar os parlamentares a
votarem contra o pedido do Executivo.

Na semana anterior a esse episódio, o próprio Zema veio a público
para dizer que essa é mais uma das
tantas matérias que o Executivo enviará ao Legislativo estadual com a
finalidade de conter o aumento das
despesas para o aporte do pessoal.
Vale ressaltar que os investimentos
para quitar a folha dos empregados da ativa e, especialmente os
inativos, consomem grande parte
da receita financeira arrecadada
mensalmente. O governador afirma
que sem a aprovação da proposta
as contas públicas caminharão
para um abismo sem tamanho. Ele

Para complicar, o novo líder do
governo na Assembleia, deputado
Raul Belém (PSC), ainda não tem
tanta experiência para comandar
um grupo mais forte e fechar a
questão em torno de uma votação
favorável.
Aliás, quem tem feito um excelente trabalho nos bastidores visando
oferecer mais sustentação à tese governista é o líder do PSDB, deputado
Gustavo Valadares.
Uma observação quanto a Belém é que ele é mais um a ocupar
o cargo. Alguns de seus colegas
de parlamento torcem para bons
resultados em sua missão, o que
não aconteceu, por exemplo, com
seu antecessor, Luiz Humberto Carneiro (PSDB). O tucano se queixava
que comandava um acordo com os
demais pares da Casa, encaminhava
as votações, mas na hora final, o
próprio Executivo deixava de atender o combinado. Essa realidade foi
criando um ambiente tenso, sem
sustentação, o que levou Carneiro
a pedir demissão do posto ainda no
primeiro trimestre deste ano. Seu
lugar ficou vago até 15 dias passados,
por falta de alguém que aceitasse o
desafio de substituí-lo.

Ex-prefeito Genesco Aparecido Filho
deve disputar pleito em Lagoa Santa

E

Daniel Amaro

Divulgação

m Lagoa Santa, uma das
mais influentes cidades da
região metropolitana de
Belo Horizonte, o assunto
sucessão municipal já toma conta
das discussões políticas. Por lá, diversos nomes já despontam como
possíveis postulantes a enfrentar
o atual chefe do Executivo Rogério Avelar (PPS). Entre eles o do

empresário e ex-prefeito Genesco
Aparecido Filho (MDB), candidato
forte que já comandou o município
por 3 mandatos. Em entrevista
exclusiva ao Edição do Brasil, ele
detalha sua intenção em disputar
o pleito deste ano.
Genesco já liderou a Prefeitura
de Lagoa Santa em 1989, 1997
e 2001, agora volta com tudo
para concorrer ao posto e vem
realizando encontros para discutir
temas de sua pré-campanha. Ele

Genesco vem realizando encontros para discutir sua candidatura

é um nome favorito no partido
para concorrer ao pleito. O político
também tem se engajado pelas
redes sociais. “Está tudo acertado
e tenho o apoio de algumas siglas
nesta empreitada como PTB, Solidariedade, inclusive, já há um
possível indicado do Avante para
vice”, afirma.
No entanto, as convenções partidárias, reuniões de filiados a um
partido político para julgamento
de assuntos de interesse do grupo
ou para escolha de candidatos e
formação de coligações, deverão
ser realizadas entre o dia 31 de
agosto e 5 de setembro, conforme
prevê o calendário eleitoral. Até
lá, as conversas vão avançando
e os planos iniciais podem sofrer
mudanças.
“Sempre militei na vida pública e considero o atual momento
um grande desafio. Quando fui
prefeito, deixei o município em
plenas condições e os governos
não souberam dar continuidade
nas ações. Sou o mais experiente
e estou voltando para reorganizar
a cidade e devolver aos cidadãos
lagoa-santenses tudo aquilo que
foi tirado. Esse é um dos meus
propósitos”.

Ele reclama da interrupção de
importantes projetos. “Construí um
hospital com maternidade e, hoje,
não funciona como deveria, assim
como o distrito industrial, atividade
tão relevante para a economia,
está esquecido. Implantei fábricas
que auxiliaram na geração de
emprego, renda e no desenvolvimento do município. Lagoa Santa
também tem o primeiro aeroporto
indústria do país, coisa que foi
iniciada na minha administração”.
A cidade tem cerca de 65
mil habitantes, segundo dados
recentes divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Já a quantidade de eleitores
aptos a votar ultrapassa a marca de
46 mil, conforme informações do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Genesco salienta que pretende
ouvir os anseios da população. “Os
serviços públicos tem que ser para
todos, principalmente, para aqueles que mais precisam. As ações
devem ser bem planejadas para
solucionar os problemas, sobretudo os mais urgentes na área da
saúde, educação, desenvolvimento
urbano, segurança e transporte”,
finaliza.

VIGÍLIAS

Sucessão em Contagem
O ex-prefeito Ademir Lucas não tem problema sério de
saúde, como chegou a ser propalado na cidade. “Estou muito
bem. Em minha opinião, o que vai mal é o radicalismo de alguns
políticos, impulsionados pelas maldades nesta época de eleição”,
disse em um vídeo divulgado na sua rede social. Aliás, ele é um
dos nomes apontados como pré-candidato na eleição de 2020.

Cena cultural
Na esquina da Rua Grão Mongol com Avenida do Contorno,
vândalos atearam fogo em livros de um senhor que fazia a
venda do material para conseguir sua sobrevivência financeira.
O ato repercutiu em todo o Brasil e o homem recebeu a doação
de milhares de publicações. Mas uma cena chamou atenção de
populares. Um carro da Polícia Militar foi até o local também
levando sua contribuição com diversos exemplares.

Política em Montes Claros
Amigos do deputado federal Marco Freitas (PSL-MG) avisam: “Ainda existe a possibilidade de o parlamentar disputar a
Prefeitura de Montes Claros. Isso vai depender das convenções
políticas que acontecerão até o fim de setembro”.

Sucessão em Ipatinga
Em Ipatinga, no Vale do Aço, as chances da candidatura do
ex-prefeito Sebastião Quintão vingar são muito remotas. Segundo
informações locais, ele tem problemas com a justiça. A conferir...

Endividamento do Brasil
Ao analisar a situação econômica do país em recente debate na TV, o cientista político Christian Lohbauer previu: “O
endividamento do Brasil, por conta destes gastos emergenciais,
deve chegar ao patamar de 90% do Produto Interno Bruto
(PIB)”. Será, cientista?

Sem chance
Vejam só como o poder é fascinante. O deputado federal
Lafayette Andrada (Republicanos) já deixou claro a sua pretensão em ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, cidade
onde ele não tem a menor inserção política.

Política em Sabará
Candidato à reeleição, o atual prefeito de Sabará, Wander
Borges (PSB) de acordo com os comentários ouvidos na praça
principal da cidade, quando o momento for oportuno vai fazer
um trabalho de corpo a corpo pedindo votos. Mas quem quiser
deixá-lo irritado é perguntar se seu irmão, o ex-prefeito William
Borges, irá ajudá-lo na campanha. Aí tem coisa!

Combate ao vírus
Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o uso da
máscara pelas pessoas de todo o Brasil deve ser visto como um
símbolo no combate ao coronavírus. Ele considera um absurdo
ter que levar esse assunto para ser discutido na justiça.

Disputa palaciana
Declaradamente contra o presidente Jair Bolsonaro, o
jornalista Merval Pereira disse que “a briga interna no Palácio
do Planalto, protagonizada entre os militares e os amigos da
ala ideológica do governo, está cada vez mais fratricida. Isto
ainda vai dar xabu”, prevê o comunicador.

Emergência sem controle
Em recente debate na TV, a jornalista Juliana Rosa atacou:
“Até pessoas que já morrem receberam o auxílio emergencial
de R$ 600. A pergunta é onde está o serviço de informação e
controle do governo federal. Isto é um absurdo inominável”.

José Marcio C. Mol
Empresário

Lockdown?
Aplausos e agradecimento para os
profissionais da saúde, a conscientização e
colaboração de grande parte da população.
Por outro lado, é vexatória a postura de
prefeitos, governadores, do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial da Saúde
(OMS). O presidente... A mais relevante
iniciativa é evitar aglomerações. É o que
não faltam em nossos ônibus, metrô, no
cruzamento da Rua Carijós com a Rua São
Paulo e inúmeros outros pontos na cidade.
Em diversas localidades do nosso país,
nos Estados Unidos, na Europa e em outras
regiões do mundo, manifestações têm reunido milhões de pessoas em plena época
de pandemia. Nos Estados Unidos, comício
político sendo aceito passivamente pelas
autoridades. Por aqui, a corrupção em altíssima escala envolvendo a área de saúde e o
silêncio total da sociedade. É estarrecedora
a total falta de liderança. Por onde andam
as federações das indústrias, do comércio,
instituições de classe, como a médica, dos
engenheiros e demais profissões, as igrejas,
desnecessário ainda falar da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB), do Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional.
As lideranças políticas tentando manipular, visando próximas eleições. O embate
político entre setor de transporte coletivo e
a Prefeitura de Belo Horizonte é no mínimo
interessante. Ônibus lotados há mais de 100
dias e o próprio setor afirma que houve um

“A mais relevante
iniciativa é evitar
aglomerações e,
infelizmente, isso não
falta em nossos ônibus,
metrô, no cruzamento
da Rua Carijós com
a Rua São Paulo
e inúmeros outros
pontos na cidade”

corte de 40% nas viagens diárias, enquanto
passageiros se apertam em coletivos lotados. Além de inúmeros erros no combate a
pandemia, massacrando irresponsavelmente muitos setores, causando a falência de
empresas e o desemprego em alta escala.
Ao invés de controlar a circulação de pessoas, preferiram fechar por diversos meses,
lojas, bares, restaurantes e vários outros
segmentos. Se houvesse o mínimo de
responsabilidade, jamais seriam fechados.
Há várias maneiras de se evitar o acúmulo de pessoas no mesmo ambiente. O
fundamental é exigir o distanciamento,
o uso de máscaras, de álcool, higienizar
e permitir que as pessoas se cuidem, não
só combatendo o coronavírus, mas as
outras doenças, mantendo suas rendas e
adaptando às novas regras, necessárias aos
tempos atuais.
Minha conclusão é que pior do que
o vírus, bem pior, que causa muito mais
transtorno à sociedade, é a atuação da
nossa classe política.
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Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Indústria prejudicada

As informações são do professor de economia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Marco Flávio Cunha Resende. Para ele, a dificuldade na importação de produtos está
prejudicando a indústria brasileira, especialmente aquelas que
têm fortes dependências de matérias-primas vinda do exterior.

Internet sem controle
Quando fez um comentário a respeito do projeto de lei
visando regulamentar a comunicação virtual no Brasil, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, lembrou:
“Atualmente, as plataformas das contas que comandam as
redes sociais agem sem qualquer tipo de controle e fiscalização.
E, claro, isso ainda vai terminar em problema sério”, avaliou.

Sucessão em Juiz de Fora
Aviso aos navegantes: o atual prefeito de Juiz de Fora,
Antônio Almas (PSDB), tem evitado falar em política por estar
envolvido nas ações de combate ao coronavírus. “No entanto,
é candidatíssimo à reeleição”, comentam amigos.

Vereadora de prestígio
A atual presidente da Câmara Municipal Belo Horizonte, Nely
Aquino (Podemos) tem sido lembrada para se tornar candidata à
vice na chapa de alguns dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Menos, é claro, do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) que,
se o pleito fosse hoje, indicaria o secretário da Fazenda, Fuad Noman.

Bolsonaro em BH
A jornalista Cristiana Lôbo, uma das mais destacadas cronistas
políticas de Brasília, recentemente disse: “Há um plano do Palácio
do Planalto visando à presença do presidente Jair Bolsonaro para
apoiar candidatos a prefeito nas principais capitas brasileiras. Neste
caso, o chefe da nação deverá jogar pesado na sucessão de Belo
Horizonte”, preveem os políticos da capital mineira.

Violência psicológica
O médico e membro da Academia Nacional de Medicina
(ANM), Paulo Saldiva, sempre convocado a opinar sobre o
quadro da crise sanitária no Brasil, disse semana passada que
a COVID-19 provoca uma espécie de violência psicológica em
todos, especialmente nas crianças que sofrem mais por não
entenderem exatamente a força oculta do vírus.
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Setores imobiliário e de construção civil já
apresentam retomada econômica em MG
Pixabay
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m estudo comparativo feito pela Brain
Inteligência Estratégica revelou que os
setores imobiliário e de construção civil
de Minas Gerais estão se recuperando
lentamente dos impactos da pandemia do novo
coronavírus. Os dados apontam que em março,
16% das obras no estado estavam paralisadas, mas
já no início do segundo trimestre, o número caiu
para 4%. Porém, essa retomada não foi total, pois,
no terceiro mês do ano, 37% das empresas estavam
com redução nas atividades, número que subiu para
51% em seguida.
A queda na quantidade de funcionários trabalhando em casa segue de acordo com os demais
dados. Entre março e abril, a porcentagem deste
modelo de trabalho caiu de 40% para 17%. Em
contrapartida, as atividades presenciais subiram
de 5% para 17%.
Acompanhando a tendência nacional, 33%
dos empresários sentiram diminuição no interesse
por propriedades e tiveram redução de 7% nas
vendas em comparação com o resto do país. Para
o economista Fábio Tadeu Araújo, os dados de
queda no número de aquisições e busca por imóveis explicam o porquê de os dirigentes mineiros
desejarem acelerar a volta das atividades.
Segundo ele, o ramo já começa a se recuperar, mesmo com o isolamento ainda severo no
estado e aponta três fatores essenciais para esse
movimento. “A quarentena na capital mineira não
ocorre há tanto tempo quanto nas demais cidades
importantes do país; pesquisas realizadas com
os consumidores locais atestam que o medo em
relação à COVID-19 está em queda, ou seja, ainda
existe incerteza, mas o viés em junho foi de declínio
em relação a abril; e, por fim, hoje, as empresas
estão mais preparadas para promover, negociar e
firmar contratos digitalmente do que há 3 meses,
houve muito aprendizado desde então”.
Araújo acrescenta que o medo agora se concentra entre as pessoas que foram diretamente atingidas pela perda de emprego e, consequentemente,
de renda. “Já quem não foi afetado voltou a cogitar
compras no mercado imobiliário que, inclusive, haviam sido postergadas no começo da pandemia”.

Atualmente, cerca de 4% das obras do estado seguem paradas
Para o especialista, é fundamental que se
inicie uma recuperação, ainda que lenta. “Quanto
antes alcançarmos o fundo do poço e começamos
a nos reestruturar, as diferentes estimativas e
esperanças de consumidores, industriais e comerciantes vão sendo estabelecidas novamente.
Será um processo longo porque é uma crise nunca
vista antes”.
Ele acredita que a recuperação prossiga, a
menos que ocorra uma segunda onda de COVID-19
ainda este ano. “Se ela não vier, a tendência é
de avanço. Fazendo uma análise nacional, no
Nordeste, o cenário mais grave já passou, assim
como no Norte. Há regiões que estão piores do que
estavam há 60 dias, mas, na média nacional, nós
temos mais localidades melhores”.
Araújo completa que outros segmentos
devem seguir o exemplo do imobiliário. “Tudo
leva a crer que, além dos setores essenciais,
como alimentação, higiene e saúde, o ramo de
construção civil deve ocupar este patamar de
liderança e um dos motivos é a taxa de juros
no menor nível da história (2,25% até o fechamento desta edição) e essa configuração tende
a alavancar novas compras”.
O economista ressalta que esse movimento
deve se espalhar primeiro entre os entes da indústria, especialmente o de exportação, pois, embora

o mundo esteja regredindo, o dólar se apresenta
de forma competitiva para negócios do gênero;
depois entre os ramos primários e de agronegócios; e, por último, entre os serviços.

Insatisfação com governo
A pesquisa mostrou ainda um forte desagrado
do setor imobiliário mineiro com as atitudes governamentais em abril. Em março, 15% deles consideravam as ações da administração de Romeu Zema
(Novo) como totalmente suficientes ante a crise.
Agora, este percentual caiu para 1%. Já o número
de entrevistados que julgavam insuficientes as
iniciativas estaduais subiu de 34% para 40%.
Outro dado que corrobora com essa insatisfação é a menor adesão das empresas locais às
medidas governamentais como suspensão de
contratos, redução de jornada e férias coletivas.
Na comparação com os resultados do país, apenas 48% dos empresários mineiros seguiram as
recomendações contra 54% da classe empresarial
brasileira.
Ainda no quarto mês do ano, 42% dos
empreendedores mineiros acreditavam que o
impacto nas atividades seria alto, acima da expectativa manifestada por empresários no restante do
país, que ficou em 33%.

Ferramenta para adestrar
Falando com relação à COVID-19, o filósofo Luiz Felipe
Pondé rememorou: “Maquiavel, em sua época, já dizia que o
medo é uma arma para adestrar. Então, quanto mais se fala
na pandemia, mais as pessoas ficam propensas a aceitarem o
isolamento social por pura pressão psicológica”.

Marcelo de Souza e Silva
Presidente da CDL/BH

O comércio não tem culpa! Ele também pede socorro

Política oportunista?
Tida como uma das líderes dos movimentos de esquerda
em Minas, Jô Morais (PCdoB) resolveu se candidatar novamente a vereadora da capital. Porém, matemáticos da política de
BH enxergam isso como puro oportunismo. “Jô tem gana pelo
poder. Ela não sabe fazer outra coisa desde que chegou aqui,
vinda do Nordeste do Brasil”, comentam. Cruz credo, gente!

Desde o dia 29 de junho a flexibilização
de reabertura do comércio na capital retrocedeu e apenas os serviços considerados
essenciais pela prefeitura puderam continuar
com suas atividades. Um dos motivos para
essa paralisação da abertura foi o avanço
do coronavírus. Contudo, pesquisas recentes
nos mostraram que,  mesmo com essa interrupção, o índice de isolamento social na
cidade não caiu.
Tentam culpar a reabertura do comércio
pelo avanço da doença. Muitos dizem que os
empresários não visam se preocupam com a
saúde, somente com o lucro. E que a Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) está incentivando aglomerações. Nada
disso é verdade.
Vamos aos fatos: o aumento do número
de casos já estava previsto para o mês de
junho. No dia 22 de maio, o Número Médio
de Transmissão por Infectado, que é um dos
indicadores definidos pela administração
municipal para avaliar o processo de flexibilização, já registrava 1,09. Ou seja, antes da
primeira fase de reabertura do comércio. No
dia 26 de junho, quando a prefeitura da capital decretou o retrocesso da flexibilização, o
índice permanecia em 1,09. Uma prova matemática de que a reabertura do comércio não
foi a responsável pelo aumento dos casos.
Nosso incentivo não é para que as pessoas saiam de casa sem motivos necessários
e, consequentemente, gerem aglomerações.
Nossa luta é para uma reabertura gradual e
segura de todo o comércio, sempre focados
em salvar vidas, manter empresas e garantir
empregos. Não se trata apenas de economia,

mas de um sustento básico. Entre as empresas
da capital, 95% são micro e pequenas, das
quais proprietários e funcionários dependem
para manter a alimentação e as despesas
básicas de suas famílias. Mais de 11 mil empresas já encerraram suas atividades desde
o início da pandemia em Belo Horizonte. Esse
fechamento afeta diretamente a qualidade de
vida de todas as famílias que se beneficiavam
desses negócios.
Sabemos que nada está acima da vida. E
é exatamente por isso que estamos fazendo
nossa parte e, dentro do que nos compete,
buscando conscientizar as pessoas para que
cumpram os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades em saúde. A
CDL/BH teve uma atitude pioneira quando,
em meados de março, antes do fechamento
do comércio, fez uma campanha de prevenção. Visitamos 31 centros comerciais distribuindo material informativo sobre os novos
procedimentos que deveriam ser adotados
para combater a doença.
Após a reabertura, em maio, fizemos uma
grande campanha junto aos estabelecimentos
para que voltassem às atividades de forma a garantir a segurança e a saúde dos colaboradores e
clientes. Também instalamos mil faixas em toda a
cidade com mensagens educativas pedindo para
usar a máscara e evitar aglomerações.
Em parceria com a Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), instalamos
50 totens com álcool em gel nos terminais e
estações de transporte coletivo. Cerca de 800
mil pessoas passam por esses locais e terão ao
seu dispor essa proteção. Enfim, são medidas
pensando na preservação das vidas.

Reiteramos diariamente nosso compromisso e luta pela vida. Somos uma
entidade que representa 12 mil associados. Nosso setor é o responsável por 72%
do Produto Interno Bruto (PIB) de Belo
Horizonte. Mais de um milhão de pessoas
trabalha no comércio e depende dele para
sustentar suas famílias. Possivelmente,
para muitos, esses números são somente
números. Mas é preciso entender que
saúde e economia precisam andar de
mãos dadas. Uma família sem renda vê
sua rotina desabar. O acesso precário à
alimentação, água tratada, luz e tantos
outros itens afetam diretamente a saúde.
Por consequência, a busca por auxílio em
centros de saúde aumentou, o que faz
com que o sistema fique ainda mais sobrecarregado. Ou seja, uma bola de neve
que pode ficar ainda maior e mais veloz
se a economia da cidade não for assistida.
O que vemos diariamente é uma economia agonizando e também um sistema de
saúde inchado, no qual leitos prometidos
não foram entregues. Não podemos deixar
que dois setores tão essenciais para a cidade
sejam ainda mais sucateados.
Em todo esse processo, que já dura 4 meses, podemos ter cometido alguns equívocos.
Mas jamais fomos omissos. Jamais deixamos
de representar com muita dignidade os setores de comércio e serviços da nossa capital. E
assim seguiremos. Iremos lutar diariamente
para que os empresários e lojistas possam
reaver suas atividades, com segurança, conscientização e dignidade. O comércio não tem
culpa. Ele também pede socorro.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Estudo revela que ignorar diversidade
prejudica faturamento das empresas
e acordo com os dados da pesquisa “O
mercado da maioria:
periferia e diversidade
como estratégia de
negócio”, realizada pelo Instituto
Locomotiva para a Central Única
das Favelas (CUFA), apesar de
representarem cerca de 80% das
intenções de compra e 76% do
consumo do país, três em cada
quatro negros, mulheres, LGBTQI+,
pessoas com deficiências e das
classes socioeconômicas C, D e E
salientam que já sofreram discriminação e constrangimento em
comércios.
O levantamento revela ainda
que dos 79% que foram humilhados, são relatadas situações
como: ser seguido ou revistado por
seguranças do estabelecimento;
não ser atendido porque a equipe
achou que não tinha dinheiro;
ouvir de alguém que aquela loja
não era para ele; ser injustamente
acusado de roubo e ser confundido
com um funcionário.
Segundo o estudo, ignorar
a diversidade “atrapalha os lucros”. Quase a totalidade dos
entrevistados, 98%, disse que
não compraria marcas que de
alguma forma não respeitassem
as diferenças; 89% disseram que
não aceitam calados qualquer
tipo de preconceito na comunicação e 84% afirmam que preferem
marcas que promovam e apoiem
iniciativas em prol de maior diversidade racial.

O prejulgamento está também
no ambiente de trabalho conforme
revela a pesquisa. Dois a cada três
entrevistados conhecem alguém
que já sofreu preconceito, discriminação, algum tipo de humilhação
ou deboche em seu local de trabalho. A principal causa relatada
é pela cor ou raça (69%), seguida
por orientação sexual (47%) e por
ser gordo (45%). Ser pobre ou
morador de periferia aparece como
a quarta causa de humilhações
e discriminação mais frequente,
descrita por 43%.  
Renato Meirelles, presidente do
Instituto Locomotiva, ressalta que
o mercado perde quando não olha
para esses grupos ditos minorias, já
que, entre aqueles que nos próximos 12 meses pretendem comprar
um carro, por exemplo, 23% são
das classes C, D e E; 20% mulheres
e 26% negros. As porcentagens são
semelhantes para outros produtos,
como notebooks, cujos compradores são 34% das classes C, D e E;
30% mulheres e 39% negros.
Meirelles garante que “aquilo
que homens brancos da elite chamam de minoria, são, na verdade,
a grande maioria do mercado
consumidor do país”. Para ele, a
pesquisa é um convite a enxergar
o Brasil real. “Sou branco, paulistano, da terceira geração de universitários da minha família e tenho
42 anos. Pelo simples fato de ser
branco, ganho um terço a mais que
um homem negro com curso superior e três quartos a mais que uma
mulher negra. Estou dizendo isso
porque reconhecer a necessidade
de inclusão significa identificar a

realidade do privilégio. O que está
por trás dessa desigualdade é o
fato de alguns terem as oportunidades que a maioria não tem e
isso acaba sendo naturalizado por
anos. Esta não é uma pesquisa
sobre minoria, é um convite para
enxergarmos o Brasil pelo olhar da
maioria da população”, diz.
Para o fundador da Cufa, Celso
Athayde, incentivar o empreendedorismo e reconhecer a potência
econômica das periferias é evitar
que a crise se agrave ainda mais.
“Não vamos conseguir viver num
Brasil justo e democrático se o
país desenvolver e virar uma potência mundial, mas as periferias
não crescerem e se empoderarem
juntas. Senão, a gente só vai estar
aumentando a distância da nação
que cresceu e da favela que ficou
no mesmo lugar e no meio de um
imenso caos”, conclui.

Clay Banks/Unsplash

D

Da redação

Mercado da
minoria ou
da maioria?
Dos 210 milhões de brasileiros:
… 118 milhões são negros
… 108 milhões são mulheres
… 165 milhões são das classes C, D e E
… 15 milhões declaram-se LGBTQI+
… 12 milhões são Pessoas
com Deficiências (PCD)
Fonte: Instituto Locomotiva

Manifestante com bandeira do movimento “Black Lives Matter” protesta contra o racismo nos EUA
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O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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O PODER DESGASTA - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) está
passando por um momento
difícil na sua administração,
diante da pandemia do coronavírus. Ele tem sido obrigado a
tomar medidas antipopulares,
mesmo seguindo orientação
médica e de sua equipe. Assim,
os aplausos no início desta crise
estão se transformando em críticas do empresariado insatisfeito com
os decretos expedidos por Kalil, e também do povo, antes um aliado
constante, mas agora precisa lidar com o desemprego e a pobreza.
Quando tentou amenizar a situação, flexibilizando o horário do comércio, o prefeito não conseguiu resolver o problema do transporte
coletivo, que passou a representar o maior perigo durante a pandemia e para completar a greve dos metroviários piorou a situação,
principalmente em Contagem e Belo Horizonte. Das pesquisas que
lhe davam uma grande vantagem, Kalil vive com a incerteza. Nem
as chuvas de início de ano trouxeram tanta preocupação ao prefeito.
É o desgaste natural do poder.

Quem caça acha. O ditado serve para o presidente Jair
Bolsonaro que, durante os últimos dias, aproveitou bastante
da situação desfazendo das orientações médicas diante da
COVID-19. Pronto. Está infectado. Mais de 11 ministros e vários
funcionários do Palácio do Planalto entraram em quarentena
depois que o chefe do Executivo anunciou que estava contaminado. Mesmo assim, o presidente informou para um número
muito pequeno de repórteres que estava tomando cloroquina
e que se sentia muito bem. Ele quer provar que o remédio é
eficiente. Virou um garoto propaganda do medicamento.

Domingo, dia 12 de julho
Jornalista Lindolfo Paolielo
Petrônio Matias
Ex-deputado Sebastião Costa
Ex-deputado Wanderley Miranda

Segunda-feira, 13
Claudio Carneiro, vice-presidente da Rede Itatiaia
Ex-deputado Tilden Santiago

BHTrans desfez o seu próprio mal entendido quando mandou funcionar o transporte coletivo até 22h. Diante do espanto
geral, pediu desculpas e voltou tudo como funcionava antes.

Terça-feira, 14

Enquanto os evangélicos estão chamando os fiéis para os
templos, na igreja católica, os bispos e padres sugerem que os
idosos fiquem em casa e assistam as missas pela TV.

Quarta-feira, 15

Marco Aurélio Magal - Rádio Itatiaia
Jornalista Lauro Diniz

Bob Faria - Rede Globo
Senhora Diana Brant- esposa de Roberto Brant

Visita ao ministro

ATÉ QUE ENFIM - O governador Romeu Zema (Novo) resolveu
colocar em funcionamento o Hospital de Campanha montado
pelo governo do Estado no Expominas. Ele vai desafogar a atual
rede hospitalar de Belo Horizonte, tendo a Santa Casa, Hospital
das Clínicas, Pronto Socorro do Hospital João XXIII, Eduardo de
Menezes e Julia Kubitscheck como principais destino em Minas e
Belo Horizonte.

TÁ FÁCIL - Equipe de um candidato a prefeito na capital está achando
fácil preparar um plano de trabalho depois de constatar que a cidade
não recebeu nenhuma obra nova nos últimos anos. Aliás, o prefeito
Alexandre Kalil (PSD) ganhou a eleição dizendo que não faria nada
de novo e que só manteria funcionando o que ele encontrou.

A NI V E RS A RI A NT E S

Arquivo pessoal

Divulgação

Medidas antipopulares

Quinta-feira, 16
Jorge Trindade
Radialista Laudívio Carvalho

Sexta-feira, 17
Aniversário de Sabará
Marília Azevedo
Ludmila Carneiro

Sábado, 18
Rafael Carvalho, pré-candidato a vereador por Nova Lima, sediado na região do condomínio Alphaville, acompanhado pelo seu
assessor Rafael de Jesus. Eles estiveram semana passada visitando o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de quem recebeu incentivo para dar continuidade nesse seu projeto político

Ex-ministro Paulo Haddad
Zé Carlos Amaral

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

OdontoSesc integra a Ação
Canto da Rua Emergencial
Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

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

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

Unidade Móvel de Saúde do Sesc ficará instalada na Serraria Souza Pinto, em
BH, até o dia 15 de agosto, para atendimento às pessoas em situação de rua
Desde 3 de julho (sexta-feira), o
Sesc em Minas deu início a mais uma
parceria na luta contra a COVID-19,
com atendimentos para promoção
da saúde bucal da população e o
acesso a tratamentos odontológicos
gratuitos. O OdontoSesc integra, até
15 de agosto, os serviços oferecidos
pela ação Canto da Rua Emergencial, iniciativa da Pastoral de Rua
da Arquidiocese de Belo Horizonte,
do Instituto Unibanco e do Vicariato
Episcopal para Ação Social, Política e
Ambiental, oferecendo à população
em situação de rua diversos serviços
relacionados a cuidados com a saúde, higiene pessoal e alimentação, e
ainda acesso a serviços socioassistenciais e direitos.

A ação também conta com o
apoio do governo do Estado de
Minas Gerais, da Prefeitura de Belo
Horizonte, da Pastoral Nacional
do Povo da Rua e do Movimento
Nacional do Povo da Rua. O projeto
está acontecendo na Serraria Souza
Pinto (Avenida dos Andradas, 640,
Centro – Belo Horizonte) e, durante
a realização, serão disponibilizadas
280 consultas de urgência às pessoas em situação de rua.
No OdontoSesc, o público presente na Ação Canto da Rua Emergencial terá acesso a atendimentos
de urgência para tratamento de
cáries extensas, abcessos intra oral
e pulpites, além da realização de cirurgias simples (extrações simples

e restos radiculares) e radiografias
odontológicas para pacientes em
tratamento na Unidade Móvel,
quando necessário. Também haverá identificação e encaminhamento de casos de patologias
e alterações bucais e sistêmicas
para atendimento especializado,
indicado pelo parceiro.

Serviço
OdontoSesc no Canto
da Rua Emergencial
Data: 3 de julho a 15
de agosto de 2020
Local: Serraria Souza Pinto
(Avenida dos Andradas, 640,
Centro – Belo Horizonte)

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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
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OMS alerta para graves efeitos da
pandemia na saúde mental da população
Segundo o órgão, entre um terço e metade das pessoas poderão ter alguma manifestação psicopatológica

m levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), estima que entre
um terço e metade da população exposta
à pandemia possa sofrer alguma manifestação psicopatológica. Os principais
fatores para o abalo motivado pelo novo
coronavírus é o medo de contaminação
e a obrigação de isolamento social, o
que tem causado ansiedade, depressão,
síndrome do pânico, transtorno obsessivo
compulsivo (TOC) e transtorno de estresse
pós-traumático, que podem ser agravados
se não forem tratados ou bem acompanhados por um profissional.
O assunto é tão sério que a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um
alerta sobre os reflexos da pandemia e tem
aconselhado os governos a manterem uma
rede de assistência psicológica a toda a população. O psicoterapeuta Weslley Carneiro
explica que, como seres humanos, criamos
uma necessidade por controle que nos
permitiu a adaptação e desenvolvimento
ao longo dos anos. “Contudo, tentamos
trazer isso para o nosso mundo interno,
dominando pensamentos e sentimentos,
o que pode ocasionar muito sofrimento”.
Ele acrescenta que estamos passando
por um momento mundial sem precedentes e que a insegurança sobre o futuro tem
tomado conta da população, causando
prejuízos a nossa saúde mental. “Diante
disso, pessoas que já enfrentam algum
tipo de sofrimento mental ou que tenham
alguma predisposição, tornam-se mais
sucessíveis aos efeitos do isolamento e
demais consequências da pandemia, in-

cluindo o aumento de sinais de ansiedade
e depressão, inclusive, por uma exposição
excessiva a notícias veiculadas pelos meios
de comunicação”.
O especialista afirma que os transtornos mentais não discriminam raça, gênero
ou condição socioeconômica, uma vez que
se trata de uma situação delicada e global.
“Ainda assim, é necessário um olhar ainda
mais cuidadoso para as pessoas que já
tenham identificado serem portadoras
de algum sofrimento mental, que nesse
período podem ter seus níveis elevados”.
O negacionismo fortemente presente
no Brasil é um fator que gera estresse e
ansiedade. “O receio de contaminação
e em tornar-se um vetor de transmissão
da COVID tem feito com que as pessoas
redobrem os cuidados com a higiene e a
saúde. Contudo, os dados sobre outra parcela da população que está em negação da
pandemia e que contribui para o aumento
do número de casos, pode oferecer uma
sensação não apenas de insegurança, mas
também uma desesperança que torna esse
momento que estamos vivendo ainda mais
distante de solução”.
Carneiro resssalta que, entre especialistas da área, é quase um consenso de
que é impossível atravessar esse período
sem sentir-se afetado direta ou indiretamente. “Portanto, o primeiro passo é
aceitar que estamos atravessando um
momento histórico onde basicamente
toda a população está sujeita ao contágio
e suas consequências. Diante da clareza
deste ponto, fica mais fácil darmos uma
atenção maior a tudo aquilo que esteja
em nosso controle e que viabilizem cuidar
da saúde física e emocional até que seja
encontrada pela ciência uma solução
definitiva”.

Reconhecer nossa limitação e o que
temos ou não controle é uma importante
saída. “A partir disso, pode-se evitar não
apenas um índice superior de sofrimento
mental, mas um maior equilíbrio para
enfrentar os desafios reais que o vírus tem
causado a população em todo o mundo”.
Alguns hábitos devem ser criados para
combater as consequências psicológicas do
isolamento social. Dentre eles: permanecer
conectado com amigos e familiares; construir
uma nova rotina; buscar atividades lúdicas e
criativas, como pintar, organizar fotografias,
leitura, ouvir música; manter atividade física
e meditação são mecanismos importantes
para conseguir lidar melhor com as pressões.

Advogada especializada em direito de família
cristiane.pinheiro@casecomunicacao.com.br

Assédio moral na família
em tempos de pandemia

A

mum são as situações de exigências mais
brutas quanto ao desempenho escolar,
terminando em agressões pejorativas em
face dos filhos, contestando sua capacidade intelectual e de aprendizado, levando
os filhos a desenvolverem complexo de
inferioridade, incapacidade, introspecção
e depressão, além de outros problemas
relacionados à personalidade. Aqui, as
ofensas mais comuns são: “você é um
burro”, “você é um incapaz”, “filho meu
tem de tirar 10”, “você não presta pra
nada”, “seus amigos são melhores que
você”, “seu primo é o mais inteligente
da família”, “você não devia ter nascido”
“veja, fulano, tenha orgulho de seu filho,
pois eu tenho desprezo pelo meu”, “você
só me dá desgosto” etc.
Não podemos ignorar que, mesmo
sendo incomum, o assédio moral também pode ser cometido pelos filhos em
face de seus pais. Os filhos, por também
estarem confinados, acabam perdendo
sua privacidade e, nesse momento, pode
ocorrer o ato. Ao imaginarmos uma mãe
que, divide seu tempo com o trabalho
e os afazeres domésticos, acaba sendo
vítima de agressões verbais de seus filhos,
que a atacam com dizeres relacionados
às condições de limpeza da casa, qualidade da comida e tempo no trabalho.
Aqui, as injúrias mais comuns são: “eu
te odeio”, “você tem de me servir”, “você
não vai trabalhar porque tem de cozinhar
pra mim”, “você não é meu pai/mãe”,
“os pais do meu amigo são melhores
que vocês”, “você é um inútil”, “pare de
trabalhar e faça comida pra mim”, “veja,
fulano, é tão incapaz que não serve nem
pra me alimentar” etc.
Muitas vezes, o pai acaba sendo
vítima da mesma agressão por parte dos
filhos quando, por exemplo, perdeu o emprego e a esposa é a única mantenedora
do lar. Os filhos podem, muitas vezes,
culpar o mesmo pela situação enfrentada
devido à pandemia. Aqui, os insultos
mais comuns, são: “você não presta nem
para manter seu emprego”, “você é um
incompetente”, “você não é homem”,
“você não serve para ser meu pai”, “você
não merece mais meu amor”, “veja, fulano, ele é um inútil, não presta pra nada”.
Não podemos deixar de comentar
acerca da violência doméstica que ocorre
no âmbito familiar, porém, não atinge o
membro da família do sexo masculino,
salvo, quando menor de idade. Então, o
pai e marido, nesse momento, não está
amparado para a situação que pode vir

a sofrer, mas o direito de família busca
ampará-lo de algumas formas.
Necessário explicar que, para que
exista o assédio moral no núcleo familiar,
a conduta tem de ser de forma repetitiva
e com caráter de humilhação, como nos
exemplos citados acima. Obviamente,
para que ocorra o assédio moral dos
filhos em face dos pais, estes têm de ser
maiores de idade.
Também não podemos deixar de
mencionar as situações corriqueiras de
pais que não cumprem com a obrigação de prestar os alimentos aos seus
filhos. Hoje, o direito de família vem
entendendo que a omissão do pai, como
alimentante, também caracteriza assédio
moral, muito porque coloca seu filho em
situação vexatória, de miserabilidade, situação humilhante perante a sociedade.
Portanto, fica o alerta aos membros
do núcleo familiar: o assédio moral pode
estar presente tanto no seu trabalho,
mesmo que em home office, quanto em
seu lar, ainda mais em confinamento,
independente de classe social e condição
financeira.
As consequências psicológicas do
assédio moral no núcleo familiar são
inúmeras, como o estresse, o sentimento
de culpa, tremores, tristeza profunda,
isolamento, insônia, síndrome do pânico,
depressão e pode levar ao suicídio. Juridicamente, as consequências podem
se dar em divórcio, alienação parental,
prisão por falta de pagamento de pensão,
perda do poder familiar, aplicação da Lei
Maria da Penha, indenização por danos
morais, dentre outros.
Uma saída para as empresas que
direcionaram seus funcionários para o
home office é entender a situação do
núcleo familiar de cada colaborador,
através de pesquisa estatística e, devido
à situação sanitária em que o mundo se
encontra, ampará-los de maneira ativa,
com instruções de profissionais capacitados acerca do tema do assédio moral
no núcleo familiar, para proporcionar
melhores resultados tanto com relação
à produção laboral, quanto para proporcionar a paz e o amor dentro da família.
Ao proporcionar esse amparo direcionado ao direito de família aos seus
funcionários, a empresa pode estar
salvando não só uma vida, mas uma
família inteira, colaborando, assim, para
a dignidade da pessoa humana e protegendo o conceito de família: respeito e
amor mútuos.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Eu e meus colegas de laboratório nos falamos apenas em reuniões semanais por
videochamada. Tudo está parado. Chegou
um momento que não deu mais para
segurar a ansiedade e entrei em crise”.
Agora, ela tenta manter uma rotina de
cuidados. “Estou tirando um dia da semana para mim: pele, cabelo e unhas. Além
disso, todos os dias, assim que acordo, medito. Na parte da tarde, tiro um momento
para rezar e, a noite, faço atividade física.
Tento sempre ligar para alguma amiga
durante o dia. Tem dado certo, tão logo
a pandemia passe, quero começar a fazer
terapia para ter certeza de que não sofrerei
consequências no meu psicológico”.

Riscos de contaminação e a obrigação de isolamento social são fatores que estão afetando a saúde mental das pessoas

Catia Sturari

lém das situações de assédio
moral em home office, advindas da relação de trabalho,
devemos nos atentar para o
assédio moral dentro do núcleo familiar.
Hoje, devido ao cenário atual, as famílias estão permanecendo muito mais
tempo em casa e a convivência familiar
deve ser pautada no amor e no respeito
mútuos. Com o confinamento e todas as
atividades concentradas dentro de casa,
os membros da família acabam, por diversas vezes, perdendo o senso de respeito e cometendo o assédio moral contra
um ou alguns membros da sua família.
E você deve estar se perguntando:
qual o conceito do assédio moral dentro
do lar? Praticamente é o mesmo atribuído nas relações de trabalho, porém,
acaba atingindo o bem maior, que é a
família, o amor por um filho, marido,
esposa, pai ou mãe.
Devemos nos atentar para a ocorrência do assédio moral (no direito de
família) contra qualquer membro que
compõe o núcleo familiar, sem que haja
qualquer distinção. Quando pensamos
em assédio moral, devemos ter a ciência
de que são inúmeras as situações que
podem ocorrer.
Ao imaginarmos a situação de uma
família composta por quatro pessoas
(pai, mãe e dois filhos), devemos esclarecer que a situação do assédio moral
pode envolver a todos. O intuito aqui
é de alertar a todos que essas situações
estão ocorrendo com mais frequência.
O assédio moral pode ocorrer, como
por exemplo, com o marido proferindo
palavras pejorativas contra a sua esposa.
Muitas vezes, os dizeres, para a sociedade, num geral, podem não significar
nada, mas, em seu íntimo, a esposa
passa a desenvolver um sentimento de
inferioridade, incapacidade e submissão,
podendo levar à depressão. Aqui, os insultos mais comuns são: “sua obrigação é
cuidar dos filhos”, “sua obrigação é ficar
com a barriga no fogão e no tanque”,
“você tem de me servir”, “você é uma
inútil”, “você é louca”, “você é gorda e
feia”, “veja, fulano, ela está aqui para
me servir de todas as formas, pois eu que
mando”, entre outras ações.
Da mesma forma pode acontecer
com os filhos do casal. Ao imaginar o
exemplo de dois filhos estudantes e, tendo de frequentar a instituição de ensino à
distância, acabam ficando mais expostos
à supervisão dos pais. Um exemplo co-

O psicoterapeuta ainda indica que a
prática de meditação com foco na atenção
pode ser um meio de diminuir os efeitos
depressivos e ansiogênicos que situações
de estresse podem nos causar. “É necessário
também desenvolver meios de reconhecimento sobre aquilo que, efetivamente,
temos controle: nossas ações. Com isso,
desenvolvemos uma maior aceitação da
falta de domínio sobre as emoções e pensamentos, reduzindo o gasto de energia na
tentativa de buscar um restabelecimento da
saúde mental”.
A bióloga Victoria Azalim está afastada do trabalho há 3 meses e tem buscado
maneiras de driblar a rotina de ansiedade.

Pixabay
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Da redação

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

G E R A L

8

EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de julho de 2020

Metade dos pais acredita que palmadas
são necessárias para educação dos filhos
N

U

ma pesquisa do projeto Primeira
Infância para Adultos Saudáveis
(Pipas), do Instituto de Saúde de
São Paulo, mostrou que a grande
maioria dos pais acredita ser preciso punir
os filhos verbalmente ou fisicamente com a
finalidade de educá-los. Foram ouvidos 7.038
cuidadores de crianças e, de acordo com os
resultados, 73% acreditam que os castigos
são necessários. Sendo que 49% são favoráveis às palmadas e
25% aos gritos.
Os dados, coletados no final do
ano passado e divulgados recentemente, preocupam especialistas da primeira
infância. O temor é
que, com as crianças
em casa o tempo
todo, as disciplinas
punitivas possam se intensificar durante
o isolamento social. “Nossa pesquisa
identificou que, para muitos cuidadores,
as medidas de castigo fazem parte da
educação dos filhos. O estudo é um alerta
para que possamos informar e esclarecer
os pais sobre as repercussões negativas
dessas práticas, com o objetivo de levar a
uma mudança de cultura”, explica Sonia
Venancio, pediatra, doutora em Saúde
Pública pela Universidade de São Paulo
(USP) e vice-diretora do Instituto de Saúde,
um dos responsáveis pela pesquisa.

Segundo a pesquisadora, as crianças são, especialmente, afetadas pela
mudança drástica no cotidiano. “O
fechamento dos colégios deixa muitas
delas sem a merenda escolar, por vezes,
fundamental para garantir sua nutrição,
além da falta de estímulos necessários
ao seu desenvolvimento. Mais tempo em
casa também pode levar a uma maior
exposição à violência. Da perspectiva dos
pais, a crise econômica pode acentuar
casos de estresse e depressão e interferir
nos cuidados das
crianças. Por isso
é importante que
eles estejam atentos ao comportamento dos filhos,
procurar entender
suas reações e aceitar eventuais recuos em etapas de
desenvolvimento já
alcançadas. Dedicar tempo à criança, às brincadeiras
e contação de histórias também podem
ser boas estratégias para minimizar esses
efeitos”, afirma Sonia.
A pediatra esclarece que as disciplinas
utilizadas pelos pais podem ser classificadas em: não violentas (por exemplo,
explicar porque algo está errado), psicologicamente agressivas (como xingar e
gritar) e fisicamente violentas (bater ou dar
palmadas). “O uso de práticas psicologicamente agressivas e fisicamente violentas
são consideradas violência ou maus-tratos
contra crianças e não devem ser usadas

Cindy Goodman

Estudo teme que isolamento social aumente castigos e agressões

“Da perspectiva
dos pais, a crise
econômica pode
acentuar casos de
estresse e depressão
e interferir nos
cuidados das crianças”

na educação. No nosso contexto, porém,
muitas vezes, as práticas punitivas são
consideradas ‘normais’ para a educação,
como demonstrou a pesquisa, por questões culturais e pela própria reprodução
intergeracional”.

De acordo com a especialista, descontar o estresse nos pequenos pode ter
consequências no futuro. “A punição severa
na infância impacta no desenvolvimento,
saúde mental e no comportamento social
da criança e os efeitos podem persistir na

idade adulta. Estudos mostram que adultos que foram vítimas de violência podem
ter aumento da agressão, saúde mental
precária, criminalidade e comportamento
antissocial e um risco maior de perpetração
de abuso de filhos ou cônjuges”, alerta Sonia.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Calamidade em função da COVID pode
ser mantida até dezembro em Minas Gerais
A resolução já reconhecia o estado de calamidade até dezembro, mas previa que até o dia 20
de julho a situação seria revista pela Assembleia,
cabendo ao governador o envio de mensagem
justificando a necessidade de manutenção do prazo
até 31 de dezembro.
Durante a reunião, Agostinho reafirmou a posição
de parceria da ALMG com o Poder Executivo na superação da crise e disse que a solicitação será votada
na próxima semana. O presidente da Assembleia
destacou a importância de que facilitada, por exemplo, a contratação de profissionais da área da saúde
enquanto durar a pandemia e, assim, garantiu apoio
à ampliação da vigência da Resolução 5.529. Relatório
destaca números da saúde e da economia durante a
pandemia
Daniel Protzner

Governo de Minas

O

presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho
Patrus (PV), recebeu do governador Romeu
Zema (Novo) solicitação para manter até o
dia 31 de dezembro o estado de calamidade pública em
função da pandemia de COVID-19 e disse que o pedido
deverá ser colocado em pauta já na próxima semana.
Em reunião por videoconferência realizada, no dia
8, entre os chefes dos Poderes Legislativo e Executivo, o
governador apresentou também um relatório da evolução da receita e da despesa do Estado, bem como as
medidas adotadas nos últimos 3 meses de calamidade
pública em Minas Gerais e a atuação frente à crise sanitária, conforme determinado pela Resolução 5.529,
de 2020, da Mesa da Assembleia, que estabeleceu a
calamidade pública.

Zema afirmou ainda que o Estado avançou nos últimos meses
Segundo o relatório apresentado pelo governador
Zema, entre março e julho, Minas Gerais aumentou em
1,3 mil leitos as vagas de UTI e adquiriu 1.047 respiradores, além de reparar 400 aparelhos que não estavam
funcionando nos hospitais públicos. O documento também destaca a entrega de remédios em domicílio, para
evitar que cidadãos dos grupos de risco para a COVID-19
precisem se deslocar até farmácias e postos de saúde.
Na área econômica, o governador destacou que o
programa Minas Consciente, que estabeleceu um plano de retomada gradual das atividades econômicas,
tem apresentado bons resultados. Ele afirmou que a
maior queda de arrecadação no período foi em abril
e que a economia agora começa a apresentar sinais
de recuperação.
Zema garantiu ainda que o Estado avançou nos últimos meses na simplificação das licenças ambientais
e na facilitação dos regimes tributários dos pequenos
produtores rurais.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) tem, ainda segundo o governador, batido
sucessivos recordes de empréstimos. A atração de
investimentos para o Estado no primeiro semestre do
ano foi maior do que no mesmo período de 2019, com
destaque para a indústria fotovoltaica, a mineração
e o agronegócio, de acordo com ele. Por fim, ele informou que a primeira parcela de ajuda do governo
federal ao Estado, de pouco mais de R$ 700 milhões,
já foi recebida.
Apesar de ter apresentado um quadro favorável
nas áreas de saúde e economia, Zema disse que
o momento ainda é de atenção. Ele lembrou que
o pico da curva de contaminação de COVID-19 em
Minas Gerais está previsto para a próxima semana e,
só então, as taxas de contaminação deverão se estabilizar para, depois, caírem. Por isso, ele ressaltou
a importância de estender o prazo do estado de
calamidade.

Dia do Panificador é
celebrado pela Amipão Ouro Preto, cidade abissal
Mauro Bomfim
Advogado

Ele ainda acrescentou que
“Essa crise veio para que façamos
mudanças e tenho certeza que vamos sair melhores deste período”,
pontuou. O presidente da Amipão
também elogiou a atuação da
Fiemg na defesa dos interesses
da indústria mineira e o apoio da
federação às demandas do setor
de panificação.

“Essa crise
veio para
que façamos
mudanças e
tenho certeza
que vamos
sair melhores
deste período”

Sebastião Jacinto

O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe,
participou da Reunião Ordinária do
Sindicato e Associação Mineira da
Indústria de Panificação (Amipão),
realizada de forma virtual no dia
08 de julho, Dia da Panificação.
Além de celebrar a data, a reunião da Amipão também abordou
temas como a entrega da Usina
Solatio, Recuperação de Crédito
Tributário e Consultoria do Sebrae,
dentre outros.
“Hoje é um dia muito importante para nós. Que Santa Isabel,
padroeira da panificação, nos
abençoe para termos força para
lutar neste momento tão complicado. Cada vez mais sentimos a insegurança causada pela pandemia
do coronavírus e é importante a
valorização de nossos profissionais,
que estão conosco na linha de frente desta batalha”, afirmou Winicius
Segantine Dantas, presidente da
Amipão, na abertura.

Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe

Roscoe agradeceu a todos
aqueles que fazem a transformação no dia a dia, levando
alimento a mesa de milhões de
pessoas diariamente e deixou
uma mensagem de otimismo
para os participantes da reunião.
“Dias melhores virão e sei que
parte do setor de panificação
está sofrendo com a queda de
demandas oriundas de fábricas
e empresas, que desaceleram
devido à pandemia”, disse.
Entretanto, Roscoe pontuou que a injeção de recursos vindos do governo federal,
como o auxílio emergencial de
R$ 600, ajudou para irrigar a
economia. “Isso irá facilitar a retomada econômica e temos que
manter o otimismo”, ressaltou.
Para ele, no setor de panificação
existem vários casos de sucesso
ligados à inovação durante a
crise. “Temos que entender que a
pandemia antecipou movimentos
que levariam décadas, como a
integração da área de negócios,
comportamento da população e
mundo digital”.
Ele ressaltou ainda que, no
pós-pandemia, apenas abrir as
portas das lojas não será mais
sinônimo de sucesso. “Será necessário ter uma forte presença
digital para se manter. O momento de transformação que o país
passa depende de nosso engajamento. Os empresários precisam
parar de resolver os problemas
apenas de suas respectivas empresas. O problema é de todos
nós, por isso a importância do
associativismo e de uma mobilização coletiva”, finalizou.
Paulo Alfonso Menegueli,
eleito presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip),
também participou do encontro.
“Estou muito feliz de ter recebido
a missão de presidir a Abip, vou
fazer o possível para honrá-la”,
afirmou.

O Museu da Inconfidência reina imponente no Largo
onde ergue majestosa a estátua do protomartir Tiradentes.
Nessas ruas de Vila Rica, já dissera o Conde de Assumar, ‘a terra exala motins, a água evapora tumultos’.
Impossível não contemplar cheio de êxtase tuas ruas
e teu casario. Da ladeira da Rua Direita, capistrana por
onde se derramam teus músicos, poetas, artesãos e personagens que parecem sair dos quadros de Velásquez, até
a Casa dos Contos, lamentos distantes se perdem ao éter,
no corte de tuas montanhas onde se ergue, monumental,
o Pico do Itacolomi, como um atalaia permanente da
Serra da Itatiaia.
E nas bucólicas varandas de teus bares e elegantes
bistrôs, a batida do lundum afro se mistura aos teus
geniais músicos, novos bárbaros que enchem tuas noites
com evoluções jazzísticas, do blues ao soul.

Ouro Preto, Ouro Preto, precioso ouro negro do Tripui.
O brilho amarelo ouro da vã cobiça trouxe a ti a negritude
dos grilhões das noites escuras.
Almas cativas e aprisionadas. Paredes, estátuas e esculturas
mortas que se movimentam e parecem falar, na sua mudez infinita, pela boca e pelas mãos de Aleijadinho e Mestre Athayde.
Almas libertas pelo grito lancinante de Felipe dos
Santos, pelas guardas de congo de Chico Rei, pela cabeça
cortada e ensanguentada de Tiradentes, pela voz oracular
de Bernardo Pereira de Vasconcelos, pela autodefesa do
herói da Revolução Liberal, Teófilo Otoni, o grande lutador
dos emboabas, perante os juízes de togas negras assentados nas cadeiras seculares de teu Parlamento Imperial.
Assim revi Vila Rica, assim revisitei Ouro Preto, com
os sinos plangentes de tuas igrejas barrocas dobrando
perante as brumas e a névoa que pairava sobre o largo
cinturão de montanhas ao teu redor.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Aplicativo Saúde Digital MG já foi
baixado por mais de 41 mil pessoas
A prática da telemedicina colabora com as medidas
de distanciamento social e contribui para que o limite
da capacidade de atendimento dos serviços de saúde
presenciais não seja afetado.

“Me senti segura com o
atendimento virtual.
Foi uma consulta em que pude
tirar todas as dúvidas e recebi
orientações sobre o que fazer”

Boa aceitação
Os pacientes atendidos respondem positivamente
quanto à satisfação ao usarem o dispositivo. A especialista em vendas, Lilia Celestino, de Governador Valadares,
relata sua experiência. “Me senti segura com o atendimento virtual. Foi uma consulta em que pude tirar todas
as dúvidas e recebi orientações sobre o que fazer: qual
medicação tomar e como praticar o afastamento social
dentro dos 14 dias, tempo que fui acompanhada a cada
2 dias pelas profissionais de medicina e enfermagem”.
Do outro lado do celular, a equipe de médicos,
enfermeiros e psicólogos, formada por profissionais
da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) e voluntários, atende com preparo, ética e muita atenção.
A médica Ana Carmen Silva Reis diz ficar à vontade.
“Consigo perceber como o paciente se sente e, claro,
encaminho os casos que necessitam de uma consulta
presencial. Seguimos um rígido protocolo baseado nas
melhores práticas de atendimento”, salienta.
Governo de Minas

Desde o dia 8 de maio, o aplicativo de telemedicina Saúde Digital MG - COVID-19 está disponível,
gratuitamente, para toda a população mineira. A
ferramenta é uma das muitas ações que a Secretaria
de Estado de Saúde (SES-MG) usa como medida de
combate à pandemia. Ela possibilita que o usuário
faça um autoatendimento que pode tanto descartar
suspeitas de contaminação pelo coronavírus quanto
encaminhar o paciente para uma teleconsulta médica
por meio do próprio celular. O uso da tecnologia foi
cedido pela Techtools, por parceria entre a empresa
privada e o governo de Minas.
Em 2 meses de atividade, dos mais de 41 mil cidadãos
que baixaram o aplicativo, cerca de 16 mil fizeram a
triagem usando o Saúde Digital. Desse contingente, 44%
foram classificados como outras suspeitas e 56% diagnosticados com suspeita de COVID-19. Dentre os casos
suspeitos da doença, 7.593 foram caracterizados como
improváveis; 911, sem gravidade, e 697, com gravidade.
É considerável o número de pessoas que evitaram
sair de casa, em busca de atendimento médico, devido à funcionalidade do aplicativo. Menos pessoas
nas ruas, menos filas para atendimentos presenciais,
menos aglomerações. Esta é a intenção do governo ao
oferecer a plataforma para toda população do estado.

O serviço prestado pelo Saúde Digital MG ficará
disponível durante todo o tempo de pandemia, garante o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo
Amaral. “É importante que a população de Minas
Gerais conheça e use o aplicativo. Precisamos aproveitar o que a tecnologia nos oferece e, neste caso,
a telemedicina atua na linha de frente do combate a
essa pandemia que assola o mundo. Como médico,
aprovo e recomendo”, reforça.

Como funciona
O aplicativo permite a cada cidadão fazer o seu
registro e também cadastrar outras pessoas. A ferramenta utiliza inteligência artificial, o que proporciona
que a pessoa faça sua autotriagem por meio de perguntas e respostas relacionadas ao seu atual estado
de saúde. Identificado o nível de criticidade, o paciente
recebe orientações para fazer isolamento domiciliar,
ser direcionado à teleconsulta, providenciar ida com
urgência a um hospital ou posto de saúde, ou ainda,
descartar a suspeita de contaminação.
No caso de orientação para consulta virtual, esta
pode ser agendada pelo usuário de acordo com a

disponibilidade. O paciente é notificado por e-mail,
SMS e pelo próprio aplicativo com 10 minutos de
antecedência do horário da consulta.
Após realização da teleconsulta e avaliação do
médico, o paciente pode ser acompanhado por
enfermeiros e psicólogos que darão sequência ao
atendimento.
Caso seja necessária a emissão de atestados,
prescrições médicas ou pedidos de exames, o Saúde
Digital MG disponibiliza os documentos no próprio
aplicativo ou por e-mail. O usuário pode imprimir a
receita com a assinatura do médico e ir até a farmácia
de sua preferência - ou simplesmente mostrar o e-mail
com o documento recebido em PDF.

Como baixar
O aplicativo Saúde Digital MG pode ser baixado, gratuitamente, nas plataformas digitais como
smartphones e tablets, das lojas Google Play, para
usuários do sistema Android e, App Store do sistema
IOS. A ferramenta, desenvolvida pela empresa parceira
Techtools, usa tecnologias de telemedicina inovadoras
para triagem e consultas

Prefeitura de Uberlândia executa AMM esclarece questionamentos
recapeamento em 260 km de vias sobre recursos aos municípios
e de estacionamento. Posteriormente, uma equipe realiza as
marcações manuais, como o sinal
de parada obrigatória e a faixa de
pedestre. O serviço é feito durante a
noite para diminuir os transtornos.
Lançado inicialmente em 2011,
o programa Uberlândia Integrada
já contemplou diversas melhorias
em infraestrutura e mobilidade
urbana em sua primeira etapa,
como o Corredor Estrutural Leste
e o Terminal Novo Mundo, inaugurados recentemente. Na etapa
II do programa, lançada em 2018,
a iniciativa prevê 20 intervenções
viárias, como a construção de viadutos, pontes, trevos, trincheiras e
travessias.

O Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial da União, de
1° de julho de 2020, a Portaria Nº
1.666, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros
aos estados, Distrito Federal e
municípios para enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19.

Para a distribuição dos
recursos financeiros para a
gestão municipal foram adotados os seguintes critérios:
a) faixa populacional,
com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
para o Tribunal de Contas
da União em 2019 (IBGE/
TCU/ 2019);
b) valores de produção
de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas
de Informação Ambulatorial
e Hospitalar do Sistema
Único de Saúde (SUS), pelos
municípios, estados e Distrito Federal, no ano de 2019;
c) valores transferidos
aos municípios e Distrito
Federal relativo ao Piso de
Atenção Básica (PAB), no
exercício de 2019.

Os recursos financeiros serão
destinados ao custeio das ações
e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19,
podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância
em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos,
insumos e produtos hospitalares,
o custeio do procedimento de
Tratamento de Infecção pelo novo
coronavírus – COVID-19, previsto na
Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de
março de 2020, bem como a de-

finição de protocolos assistenciais
específicos para o enfrentamento à
pandemia do coronavírus.
Observação: Os municípios deverão observar a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, em especial
os art. 4º e art. 4º-A ao art. 4º-I.
Chamamos atenção para a
fonte de recurso a ser utilizada
que será a 154 – Outras Transfe-

rências de Recursos do SUS – e
que a prestação de contas sobre a
aplicação dos recursos de que trata
esta Portaria será feita por meio do
Relatório Anual de Gestão (RAG).
Mais informações com a assessora do departamento Contábil da AMM, Analice Horta, pelo
telefone (31) 2125-2417, e e-mail:
analice@amm-mg.org.br.
Divulgação

Com esse tipo de intervenção, a vida
útil da pista é ampliada em 10 anos.
Nos pavimentos que possuem
um alto grau de degradação, o recapeamento é feito com o Concreto
Betuminoso Usinado à Quente, conhecido como CBUQ. Já nas pistas
menos danificadas, o procedimento realizado é a restauração com
microrrevestimento. Tal iniciativa
também gera economia aos cofres
públicos.
Finalizada a recuperação do
pavimento, as vias recebem uma
nova sinalização horizontal. A
primeira parte das marcações é
feita de forma automática por um
caminhão, como, por exemplo, as
demarcações de faixas contínuas

PMU

Para conferir mais segurança
e melhorar a trafegabilidade em
ruas e avenidas da cidade, a Prefeitura de Uberlândia tem investido
no recapeamento. Desde 2018, a
administração municipal executou
o trabalho em 260 km de vias em
todas as regiões da cidade.
Somente dentro do Programa
Uberlândia Integrada II, são cerca
de 260 km de recapeamento, dos
quais 224 km já foram concluídos.
Os outros 36 km foram executados
em 2018 com recursos próprios.
Para selecionar os pontos beneficiados são levados em conta
critérios como volume de tráfego,
presença de transporte coletivo
e estado de degradação da via.
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A Secretaria Municipal de Cultura e a
Fundação Municipal de Cultura lançaram
no dia 7 de julho, dois editais de fomento à
Cultura em Belo Horizonte. Mais de R$ 9 milhões serão destinados a projetos aprovados
pelos editais do Fundo Municipal de Cultura
(destinado a projetos dos setores das artes
visuais e design, circo, dança, literatura e
leitura, música, patrimônio e teatro, além
de propostas multisetoriais); e do “BH nas
Telas” (edital destinado a projetos do setor
audiovisual).
Os editais asseguram a continuidade
das políticas públicas consolidadas no
município ao longo dos últimos anos e
potencializam o apoio da prefeitura à classe
artística da cidade, fortemente impactada
pela pandemia da COVID-19. As publicações
dos editais se somam a diversas medidas
adotadas pela prefeitura, ao longo dos últimos meses, para apoiar a classe artística,
indo desde o apoio emergencial a alguns
profissionais da cultura até a adaptação
para novos formatos e continuidade de
projetos promovidos pela Secretaria e
Fundação Municipal de Cultura.
Fabíola Moulin, secretária Municipal de
Cultura e presidenta interina da Fundação
Municipal de Cultura, ressalta a importância
das publicações, especialmente diante do
cenário complexo formado pela pandemia.
“A necessária interrupção das atividades
culturais, visando a preservar vidas e
controlar a pandemia, trouxe um grande
desafio para o setor cultural em todo o
mundo, e não é diferente na nossa cidade,
onde artistas e empreendedores culturais
viram suas atividades paralisadas e suas
rendas caírem. Temos o compromisso com
o fomento à classe artística em BH, por meio
das nossas políticas públicas já consolidadas, e acreditamos que o lançamento dos
editais, com a destinação de mais de R$ 9
milhões à cultura na nossa cidade, cumprirá
um importante papel nesse momento tão
difícil”, afirma.
O edital geral do Fundo Municipal de
Cultura 2020 concentra a maior parte dos
recursos a serem investidos no setor em
Belo Horizonte. Cerca de R$ 7,6 milhões
serão aplicados em projetos relacionados
aos setores das artes visuais e design,
circo, dança, literatura e leitura, música,
patrimônio e teatro, além de propostas
multisetoriais (que contemplem mais de
um setor cultural).

Paulo Filgueiras

Prefeitura de Belo Horizonte libera mais
de R$ 9 milhões para incentivo à cultura

Secretária Municipal de Cultura,
Fabíola Moulin
As inscrições podem ser feitas até 27 de
julho, às 17h pela plataforma on-line Mapa
Cultural BH. O edital na íntegra, bem como
o link para as inscrições, estão disponíveis
no portal da prefeitura.
O edital tem o objetivo de selecionar
projetos que valorizem a expressão artística e
cultural e que teriam poucas possibilidades de
serem realizados com recursos próprios. Assim
como ocorreu nas edições mais recentes, uma
das mais importantes premissas do edital em
2020 é a desconcentração de recursos, com
a seleção de projetos de todas as regiões da
cidade. Buscando favorecer o desenvolvimento
das regionais do município, bem como de seus
artistas, agentes, coletivos, grupos e instituições
culturais, de maneira equilibrada e igualitária,
cada regional tem assegurado ao menos 3%
dos recursos do fundo.
Outra novidade do edital geral do Fundo
Municipal de Cultura deste ano é que 10% dos
recursos (cerca de R$ 760 mil) estão assegurados para a manutenção e programação anual
de espaços que tiveram de ser fechados com
a pandemia, como centros culturais, espaços
culturais de grupos de teatro, dança e circo,
bibliotecas e museus, entre outros. A novidade,
proposta pela Secretaria Municipal de Cultura,
foi aprovada junto à Câmara de Fomento à
Cultura Municipal (colegiado formado por
representantes da sociedade civil e do poder
público), que levou em conta o forte impacto
sofrido por esses espaços no contexto do isolamento social. Com essa medida, a estimativa
é que será contemplado o dobro dos espaços
culturais da média dos últimos editais do fundo.
Cada empreendedor poderá inscrever
um projeto cultural, que, entre outros critérios, deverá prever ações e/ou medidas de
acessibilidade cultural e a democratização

do acesso. Todas as iniciativas devem prever
uma contrapartida sociocultural, entendida como um retorno social à população,
em virtude do apoio financeiro recebido.
Encaixam-se aqui ações como doação dos
produtos culturais a escolas públicas, desenvolvimento de ações em locais remotos ou
em áreas habitadas por populações urbanas
periféricas, entre outras.
Após o encerramento das inscrições,
a avaliação e seleção dos contemplados
pelo edital serão feitas pela Câmara de
Fomento à Cultura Municipal, que avaliará
critérios como a descentralização das ações,
acessibilidade e democratização do acesso,
a consistência do projeto, seu impacto cultural e efeito multiplicador, como forma de
valorizar o protagonismo de minorias sociais
e estimular a desconcentração dos recursos.  
O montante destinado a essa edição
do Edital do Fundo Municipal de Cultura,
de R$ 7,6 milhões, é 6,5% maior que o
valor repassado na última publicação,
reafirmando o compromisso da prefeitura
com o fomento cultural, ainda que em um
cenário de dificuldade e da queda abrupta
na arrecadação da cidade.
  

Divulgação

Secretário Paulo de Faria Ribeiro
O secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura
de Montes Claros, Paulo de Faria Ribeiro,
foi escolhido por unanimidade pela Câmara
Municipal para receber a Medalha Ivan José
Lopes de Honra a Montes Claros, a mais
importante condecoração do município,
conferida pelo Legislativo montes-clarense
às pessoas com efetiva contribuição e serviços prestados ao crescimento da cidade.
Tradicionalmente, a medalha é entregue no
dia 3 de julho, aniversário da cidade, porém,
com a pandemia do novo coronavírus, a
Casa, junto com o homenageado, definirá
uma data futura, quando o isolamento
social acabar.
Ribeiro também foi secretário de Meio
Ambiente entre os anos de 2005 e 2007,
sendo responsável pela criação da pasta no

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

BH nas Telas
Também integrante do Fundo Municipal
de Cultura, a nova publicação do Edital BH
nas Telas 2020 dá continuidade à ampla
política de fomento e investimento no setor
audiovisual pela Prefeitura de Belo Horizonte.
O edital chega à sua 2ª edição com o objetivo
de selecionar projetos específicos para a
produção cinematográfica que busquem,
por meio de sua produção, a difusão de conteúdos das mais diversas regiões da cidade,
buscando favorecer o desenvolvimento cultural de maneira igualitária e descentralizada.
Podem ser inscritos projetos nas categorias produção (documentário, ficção e
animação), festivais, jogos eletrônicos, audiovisual comunitário e pesquisa em formato
livre. O edital prevê o investimento de R$ 1,5
milhão provenientes do fundo, um aumento
de 20% em relação à edição anterior.
As inscrições para o “BH nas Telas”
também podem ser feitas até 27 de julho,
às 17h pela plataforma on-line Mapa Cultural
BH. O edital na íntegra, bem como o link
para as inscrições, também estão disponíveis
no portal da prefeitura.

Secretário de Meio Ambiente receberá a
comenda da Câmara de Montes Claros
âmbito da Administração Municipal, buscando dessa forma implementar políticas
públicas permanentes e irreversíveis para a
conservação de áreas verdes no município
e a consolidação do processo de educação
ambiental. Em sua primeira gestão como
secretário municipal implementou um
amplo programa de arborização urbana,
com o plantio e a distribuição de mudas
em toda a cidade, contribuindo para uma
Montes Claros mais bonita, arborizada,
colorida e com muito mais verde em todos
os bairros, praças e jardins.
Ele foi um dos autores da Lei Municipal
do Ecocrédito (primeira lei brasileira que
prevê o pagamento aos produtores rurais
pela preservação ambiental, sobretudo
em áreas de recarga e nascentes) e do Vale
Verde, que disponibiliza transporte coletivo
gratuito nos fins de semana e feriados para
áreas verdes da cidade, especialmente os
parques municipais. Ele também coordenou
o processo de criação do Parque Estadual da
Lapa Grande, com o objetivo de proteger os
mananciais e grutas, além do sítio arqueológico presente na Unidade de Conservação,
e foi o idealizador da “Expedição Caminhos
dos Geraes”, criada com o objetivo de avaliar a situação do patrimônio natural da
região, catalogando espécies e avaliando
possíveis danos ambientais decorrentes da
prática inadequada de silvicultura, mineração e produção de carvão.
Atuou como secretário municipal de
Comunicação e Articulação Institucional,
conduzindo uma experiência de abertura
do diálogo da Administração Municipal
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com a cidade e os seus diversos públicos. Foi
presidente do Diretório Estudantil de Montes Claros (DEMC), de 1979 a 1980, tendo
realizado, na Praça da Catedral de Montes
Claros, o primeiro grande ato público contra
o regime militar.
Foi presidente da Fundação Darcy
Ribeiro no período de 2008 a 2016, e
permanece membro do seu Conselho
Curador. A instituição cultural e educacional
de pesquisa e desenvolvimento científico
foi criada por Darcy Ribeiro com o objetivo
de manter vivos seu pensamento e ideias.
Foi assessor de Darcy Ribeiro na Secretaria
Extraordinária de Ciência e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social de Minas
Gerais e no Senado Federal. Presidiu: a
Fundação Roquette Pinto, administradora
da TVE Brasil e da Rádio MEC, vinculada
à Secretaria Nacional de Comunicação da
Presidência da República; a Rede Minas de
Televisão; e a Companhia de Habitação de
Minas Gerais - Cohab. Criou e implantou
em Montes Claros a TV Geraes, emissora
educativa e com forte produção local.
Nos últimos três anos, como Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atuou, juntamente
com a Administração Municipal, na criação
dos parques Sagarana, Canelas, Belvedere,
Mangues e Jardim Olímpio; na implantação
da Onda Verde, programa que leva internet
de graça para os parques e praças da
cidade; e do Artes nas Praças, programa
que vem embelezando Montes Claros com
várias esculturas espalhadas pela cidade.

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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Brasileira de Futebol (CBF). Que
a gente pomova uma coletiva
conjunta, que os mascotes que
eu cheguei a propor entrem em
campo. A partir do momento que
fala para jogar 90%-10% da divisão de ingressos, aí tem aquela
pressão. Seu mascote não entra
no meu campo, a sua bandeira
não entra. Ou a gente constrói
algo conjunto ou não adianta
culpar a torcida lá fora, porque

os dirigentes começam a brigar
nas reuniões pré-clássico”.
Rodrigues entende que a
união pode ser benéfica até em
pautas comerciais. “Eu desejo
sim clássico meio a meio, quero
que a gente assista ao jogo junto,
ambiciono que a gente construa
pautas positivas para o futebol
mineiro. Se a gente negociar em
conjunto, os patrocínios serão
melhores”.

O presidente do Cruzeiro ainda elogiou o rival Sette Câmara.
“O Sérgio Sette Câmara não conseguiu se aproximar (da gestão
passada da Raposa) porque ele
só se aproxima de gente séria. É
um amigo que tenho e a gente
conversa bastante. Até quando
brinca com o outro nessas questões que sempre vão existir no
futebol é com respeito”.
Divulgação

Gustavo Aleixo

Presidente do Cruzeiro
quer clássico meio a meio

Sérgio Santos Rodrigues

E

m entrevista ao Alterosa Esporte, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues,
disse que quer voltar a ver o clássico
com o Atlético ser disputado com a
divisão igualitária de torcida, com
50% da carga para atleticanos e
50% para cruzeirenses.

Ele ainda espera que ocorra em
Minas Gerais o que já é uma prática
recorrente na Europa: presidentes
assistem ao jogo no estádio lado
a lado. Além disso, o mandatário
celeste quer a presença de mascotes e bandeiras e faixas para as
torcidas celeste e alvinegra. 	

“Meu desejo não é só o clássico meio a meio. É como ocorre na
Europa, que a gente (presidentes
dos clubes) assista ao jogo junto
no camarote com o Adriano Aro,
presidente da Federação Mineira
de Futebol (FMF), e o Castellar,
vice-presidente da Confederação

Apesar de alto investimento do Galo,
situação financeira ainda é delicada

Sérgio Moreira

Bruno Cantini

JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

Diretor de futebol do Atlético Mineiro, Alexandre Mattos
Com mais de R$ 85 milhões
investidos, o Atlético é um dos times
brasileiros que mais gastou em contratações durante a paralisação do
futebol por conta da pandemia do
coronavírus. Apesar das altas cifras,
a situação financeira é “delicadíssima” e com “receitas beirando a
zero”, segundo o diretor de futebol
do Galo, Alexandre Mattos.
Com o apoio de parceiros, o Galo
contratou seis jogadores durante
a pandemia: os zagueiros Bueno
e Junior Alonso, os volantes Léo
Sena e Alan Franco e os atacantes
Marrony e Keno. Além disso, o clube
comprou, de forma definitiva o meia
Nathan, que pertencia ao Chelsea
e estava emprestado ao alvinegro.
Todas as negociações somam R$
85,7 milhões.

Em entrevista ao canal Tuddo
Comunicação, do YouTube, Mattos
falou sobre a situação financeira
delicada do Atlético e revelou que
as receitas para este ano e o próximo
beiram a zero.
“Time delicadíssimo financeiramente, receitas beirando a zero,
neste ano e no próximo. Em 2015, o
Galo antecipou as receitas do Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020.
O Campeonato Mineiro não sei nem
quando”, disse o dirigente.
Segundo Mattos, a presença
de um investidor ajuda o clube a
manter o projeto mesmo com as
altas dívidas e baixas receitas. Dos
R$ 85,7 milhões gastos em negociações, apenas 11,8 milhões saíram dos
cofres do Atlético. O alvinegro pagou
do próprio bolso a contratação do

atacante Keno. Todos os outros jogadores foram investimentos feitos
por Rubens Menin, principal patrocinador da atual diretoria.
“Hoje, obviamente, nós temos
um atleticano que nos ajuda, e somos muito gratos, que vai construir
uma arena espetacular e já quer que
o Atlético chegue num patamar de
protagonismo. É isso que ele quer e
é com isso que está nos ajudando.
Mas, não temos recursos, vamos
precisar de todo esse esforço para
chegar em 2 ou 3 anos”, completou
o diretor de futebol.
O Atlético ainda pode aumentar
o valor investido no futebol durante
a paralisação. Isso porque o técnico
Jorge Sampaoli quer um centroavante e pode buscar um goleiro no
mercado.

Futebol mineiro volta em 26 de julho

O

esporte no Brasil parou devido à pandemia de COVID-19
e observar os estádios vazios
sem torcida é muito triste. Apenas o
Campeonato Carioca retornou com
os jogos e podem ir aos estádios os
jogadores, comissão técnica, diretoria e o pessoal da federação, além
da imprensa, a torcida continua
impedida de assistir as disputas.
O Campeonato Mineiro está
paralisado há mais de 3 meses,
desde o dia 15 de março. Restam
duas rodadas para o término da
primeira fase, semifinais e final.
O América lidera com 21 pontos,
o Tombense, com 20, Atlético,
com 18 pontos, Caldense com 17,
Cruzeiro com 14 pontos, Patrocinense com 12, Uberlândia com
11, URT com 11, Boa Esporte com
8, Coimbra com 7, Villa Nova com
4 pontos e o Tupynambás com 3
pontos. Classificam os 4 primeiros
para as semifinais.
No mês passado foi realizada
uma reunião entre os dirigentes
e comissão médica do América,
Atlético e Cruzeiro com a Federação Mineira de Futebol (FMF) e
a Secretaria de Estado da Saúde
para uma análise da situação da
pandemia no estado e do protocolo para a volta aos gramados.
A FMF está analisando àquilo que
foi apresentado e eventuais alterações que tenham que ser feitas. Se
tudo isso for seguido e cumprido,
os dirigentes estão otimistas para
a marcação de jogos oficiais a
partir do dia 26 de julho.

Até o momento, o regulamento
da competição permanece inalterado. A ideia é terminar o campeonato no campo, com a finalização da
primeira fase, com a 10ª e a 11ª primeira rodada, depois disso terão as
semifinais e finais. Paralelamente,
às semifinais e finais ser realizada,
pela primeira vez, a competição do
Troféu Inconfidência.
Muitos assuntos são discutidos
entre as equipes, a FMF, o Governo
Estadual e as prefeituras. A situação ainda está em análise, mas
tudo indica que no dia 26 de julho
os jogos retornam sem torcida.
Várias propostas estão sendo analisadas para a retomada dos jogos,
com inúmeras variáveis, sempre
com portões fechados. Entre elas:
retomar a competição com mando
de campo das equipes em suas
respectivas cidades e estádios,
transferir as partidas em centro
de treinamentos, passar o mando
de campo das partidas para a FMF
e realizar todos os confrontos em
sede única, entre outras.   A tendência é que os confrontos sejam
em sede única, provavelmente
Belo Horizonte, com início em
26 de julho e desfecho em 16 de
agosto, com jogos aos finais de
semana e meio de semana.
Todos nós que gostamos do
esporte, principalmente do futebol,
sabemos que este ano não será o
mesmo para ninguém, como dizem,
a agenda de anotações parou, ninguém anota mais nada nas agendas, as folhas estão brancas, todas as

reuniões são por videoconferências,
Skype, Zoom e outros aplicativos. Os
times do América, Atlético e Cruzeiro,
além do Boa Esporte, em Varginha,
Tombense, em Tombos, que jogam
as séries A, B, C do Campeonato
Brasileiro, estão treinando há mais
de 50 dias, em seus centros de
treinamentos, com toda segurança,
inclusive, semanalmente, os atletas,
comissões técnicas e funcionários
fazem exames para saber se estão
com o coronavírus.
O que sabe, até o momento, é
que o prejuízo é grande na parte
técnica e tática sem os jogos há
mais de 3 meses, sem os recursos
de bilheterias, vendas de camisas
e outros produtos oficiais que os
torcedores compram. Segundo
os dados das empresas de estudos econômicos em esportes,
os bilhões de reais de dano têm
ocasionado a redução de salários
em média de 25% na conta dos
atletas, comissão técnica, além de
muitas demissões de funcionários.
Vamos acreditar que, em breve,
voltaremos a ver os jogos e gritar “É
campeão”. A CBF divulgou que o
Campeonato Brasileiro deve iniciar
em 8 e 9 de agosto, o calendário
vai ficar apertado, passando para
2021, terminando a competição
em fevereiro de 2021. Próximo ao
Carnaval, isso se tiver Carnaval.
Agradecemos aos cientistas
em todo o mundo que estão trabalhando 24h para tentar descobrir a
vacina contra o coronavírus e tudo
voltar ao normal!
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