
uso de bicicleta pela população está sendo importante agora e 
será também no futuro. Apesar do baque da crise sanitária ter 
sido grande para o mercado brasileiro, o segmento começa a 
dar sinais de recuperação. No início da quarentena, as fabrican-

tes registraram queda na produção de 81,4%, o pior resultado registrado 
desde 2011. Mas, com a retomada parcial da atividade econômica e a 
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para utilizar 
as bikes para locomoção durante e pós-pandemia nos deslocamentos, 
já que este é um modal individual que ajuda evitar a disseminação do 
vírus da COVID-19, o setor soma uma alta de mais de 117% na fabricação 
do produto.
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A popularidade do atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), era avaliada positivamente até meses atrás. Tanto que o cenário 
lhe permitia nutrir a expectativa de uma possível reeleição ainda no 
primeiro turno. No entanto, depois que o Tribunal Superior Eleitoral 
alterou a data de realização do pleito de outubro para novembro, 
essa previsão também pode ter sofrido oscilações. Assim, segundo 
os entendidos em assuntos políticos, é bem possível que a disputa na 
capital mineira seja realizada em dois turnos este ano.

mg é o terceiro estado
com mais tentativas

de fraude no e-commerce 
Minas Gerais está em terceiro lugar (7,55%) no ranking de tentativas de golpes no 

comércio eletrônico. Os dados são do Censo da Fraude 2020, elaborado pela Konduto, 
antifraude para e-commerces e pagamentos digitais e mostram que o estado está 
atrás apenas de São Paulo (35,57%) e Rio de Janeiro, (10,34%). Estima-se ainda que 
no Brasil aconteça uma tentativa de fraude a cada 5 segundos.

Frio durante isolamento
social pode  intensificar
dores nas articulações

Com a chegada das temperaturas mais 
baixas é comum um aumento de queixas de 
dores nas articulações como quadril, ombros, 
joelhos e punhos. Isso acontece por diversos 
motivos, o mais comum deles é que, devido ao 
frio, nos movimentamos menos. Neste inverno 
atípico de pandemia, a tendência é que as pes-
soas, com a recomendação de não saírem de 
casa, se exercitem ainda menos. “Ao ficarmos 
mais parados, imóveis e contraídos, a muscu-
latura também fica mais enrijecida e a articu-
lação acaba sentindo essa rigidez, o que gera 
mais dor”, explica o ortopedista Samuel Lopes.

Crise força pequenos negócios
encerrarem suas atividades

Em tempos de crise, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E os peque-
nos negócios são os que mais sentem os efeitos, tanto que 2% deles tiveram que 
fechar as portas de vez, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os reflexos da COVID-19 também são devas-
tadores no mercado de trabalho, levando cerca de 25% dos empreendimentos a 
demitirem funcionários. “Além das incertezas provocadas pela pandemia, a falta 
de recursos financeiros para tocar o negócio, mesmo após a retomada, é um dos 
principais motivos que fizeram com que as empresas fechassem suas portas”, 
justifica o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

mais de r$ 40 milhões serão investidos em uberlândia

APós quedA no início 
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Eleição em Belo Horizonte
deve ser decidida no 2º turno
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exigentes, brasileiros esperam
que marcas se posicionem em

questões políticas e sociais

Uma pesquisa da Accenture Strategy, a “Global Con-
sumer Pulse”, mostrou que 83% da população prefere 
comprar de empresas que defendam propósitos alinha-
dos aos seus valores de vida, dispensando marcas que 
escolhem se manter neutras. Sobre este assunto, o edição 
do brasil conversou com o especialista em branding D.J. 
Castro que relata que 79% dos brasileiros optam por 
marcas que expõem seus posicionamentos, seja político, 
social ou cultural.
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79% dos brasileiros esperam que marcas
tenham posicionamento político e social

Questões políticas, so-
ciais, culturais e até 
relacionadas ao meio 
ambiente fazem, cada 

vez mais, parte do cotidiano da 
população. Por causa disso, 
tem sido difícil para as marcas 

ficarem de fora de debates e 
não demonstrarem suas opi-
niões em diversos assuntos. 
Prova disso é uma pesquisa da 
Accenture Strategy, a “Global 
Consumer Pulse”, que mos-
tra que 83% dos brasileiros 
preferem comprar de empre-
sas que defendem propósitos 
alinhados aos seus valores 

de vida, dispensando as que 
escolhem se manter neutras. 

Sobre este tema, o edição 
do brasil conversou com o 
especialista em branding D.J. 
Castro (foto) que relata que 
79% dos consumidores optam 
por marcas que expõem seus 
posicionamentos em questões 
importantes da sociedade.

houve um tempo em que as 
marcas tinham receio de se po-
sicionar? o que mudou?

Antigamente, as marcas utilizavam 
essas situações de comoção política 
e de mudança de comportamento 
da sociedade mais como temas para 
anúncios e campanhas do que como 
causas para serem defendidas. Temos 
exemplos na época da ditadura militar, 
com produtos de TV e propagandas 
de carro que faziam brincadeiras com 
situações relacionadas à censura ou até 
mesmo a tortura. Ao longo do tempo 
isso foi mudando e algumas empresas 
começaram a perceber que o posicio-
namento em defesa de causas era mais 
importante. 

O que mudou é que as pessoas têm 
mais acesso à informação. Antes ela 
vinha de forma centralizada e limitada. 
Hoje, por mais que haja distorções, 
temos algo mais distribuído e acessível.

em sua opinião, por que o brasi-
leiro começou a se atentar mais 
em relação a isso?

Tudo tem a ver com o acesso à 
informação, tecnologias, advento da 

internet e democratização de disposi-
tivos como os celulares. Tem ligação 
com o aumento da polarização, que é 
um fenômeno que ocorreu nos últimos 
anos. Com isso, as pessoas estão mais 
atentas, não só ao que as marcas dizem, 
mas ao que elas fazem. 

Um alinhamento entre discurso e 
prática é absolutamente necessário 
para que as empresas tenham suces-
so no mercado e evitem problemas. 
Temos a cultura do cancelamento, por 
exemplo, onde se tem um ambiente 
muito mais agressivo de resposta dos 
consumidores em relação ao que de-
terminada marca faz. Todos estão mais 
vigilantes e a informação se dissemina 
de maneira acelerada.

você acredita que a pandemia 
foi um divisor de águas para 
essa questão? As empresas se vi-
ram obrigadas a se posicionar?

Foi mais um catalisador. Pode ser 
um divisor de águas em um ponto de 
vista em que todas as pessoas estão, 
neste momento, em uma condição de 
confinamento, olhando apenas as telas 
e tendo muito mais atenção ao que as 
marcas e empresas têm feito.

qual é a importância das mar-
cas e/ou empresas estarem 
mais ligadas aos valores defen-
didos por elas?

A marca deve alinhar discurso 
e prática, compreender que todos 
estão mais atentos e que os casos 
negativos são disseminados com 
velocidade.  Por isso, é importante 
tentar evitar esse tipo de problema, 
afinal, quando isso ocorre pode de-
monstrar que algo está desalinhado 
dentro da corporação.

A empresa tem que ter um po-
sicionamento claro em questões 
morais e éticas, sociais, culturais 
e, inclusive, políticas para que não 
se tenha um posicionamento parti-
dário, e sim conceitos mais amplos 
que devem ser defendidos, como 
liberdade, igualdade, fraternidade 
e democracia. 

As marcas exercem influência em 
seus clientes tal qual um influen-
ciador digital, por exemplo?

Elas exercem influência em maior 
ou menor medida, dependendo de 
como escolhem conversar com as 

pessoas. Hoje, existem muito mais 
oportunidades de contato entre 
marcas e consumidores. Consequen-
temente, mais oportunidades de es-
tabelecer uma comunicação de mão 
dupla, entre consumidores, clientes, 
parceiros, colaboradores e marcas. 

Essa rede de influência é grande e 
delicada. Tem que se tomar bastante 
cuidado para que não haja distorções 
e erros que podem crescer e gerar 
uma crise. No início da pandemia, 
por exemplo, tivemos marcas que 
se posicionaram por princípio, en-
quanto teve gestores que eram 
porta-vozes de grandes empresas 
que expressaram opinião no calor do 
momento, de maneira partidária e 
acabaram tomando decisões equivo-
cadas que custaram muito caro para 
suas companhias. 

quais podem ser as conse-
quências para as marcas que 
não estão atentas a realidade 
vivenciada?

Quando um gestor de grande em-
presa decide, no início da pandemia,  
dizer que não tem problema morrer 7 
mil pessoas como aconteceu no Bra-

sil, isso se transforma em um grande 
conflito de relações públicas, além de 
uma crise enorme para empresa, o 
que acaba culminando em centenas de 
funcionários sendo mandados embora 
posteriormente. Isso não é bom para 
a marca, nem para o gestor e muito 
menos para os colaboradores que 
são demitidos e os que permanecem 
no trabalho. 

É importante que as empresas 
estejam atentas a isso e prestem aten-
ção ao fato de que o cenário mudou 
e é preciso estar prudente aos sinais 
fracos e fortes, ou seja, entender o 
momento, ler o ambiente e reagir 
de acordo com ele. Tudo isso, claro, 
baseado em princípios, valores, em 
conceitos fundamentais e alinhados 
com o propósito, com os grandes 
objetivos e a visão da marca, de curto 
e médio prazo. 

As empresas que prestam atenção 
nisso colhem frutos e conseguem se 
reconectar com as pessoas, aproximar 
e fortalecer relacionamentos, repensar 
os negócios e construir novas propos-
tas de valor. É necessário procurar 
uma convergência, as marcas têm que 
perceber isso e usar em favor delas e 
da população.

da redação

Penduricalhos: só falta o de óleo de peroba e
The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde

Num país em que existem “pendurica-
lhos” como verba de educação, junto 
com verba livro e mais verba de estudo 

remunerado, apareceu até uma incrível verba 
pré-escola para os servidores dos tribunais supe-
riores, como juízes - felizmente, até agora, ape-
nas para o Distrito Federal e Rio de Janeiro. Talvez 
tenha sido criada já imaginando que poderia ser 
utilizada por algum ministro da Educação do 
atual desgoverno, como o já extirpado Abraham  
Weintraub, que ganhou como prêmio para 
sair um salariozinho de mais de R$ 100 mil no 
exterior. Alguns milhares (ou muitos milhões na 
soma) de reais para lá - e nada para cá, porque 
tudo é bem embolsado às custas dos impostos 
que você (se não for um dos presenteados com 
penduricalhos) e eu pagamos. 

Haja penduricalho! É de alimentação; mo-
radia, não importando se o aquinhoado é dono 
de uma dúzia ou mais de imóveis, incluindo 
suntuosos flats ao lado de onde teoricamente 
trabalha; ajuda de custo; transporte e mais 
carro oficial; férias extras (as normais são só 
-  para rimar - dos meros mortais); verba paletó 
(e como existe político que nunca vestiu um só 
na vida, nem para ir a enterro); premiação por 
desempenho, simplesmente por cumprir sua 
obrigação e ganhando “bicho” como jogador 
de futebol. São inúmeros os extras que volta 
e meia se incorporam aos polpudos salários. 
Nos tempos atuais não faltou nem o bônus 
pela COVID-19, criado pelo procurador-geral de 
Justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges 
Pereira, para o qual quem ganha muito, muito 
mesmo, como promotores e procuradores de 
Justiça, também tem direito a mais um gordo 
“auxíliozinho”, já que os desempregados estão 
recebendo R$ 600 mensais. Infelizmente nem 
todos, porque milhões de necessitados ainda 

não conseguiram receber nada, enquanto 
os reis dos penduricalhos são cada vez mais 
numerosos.

Vivemos num país onde quem manda e 
desmanda se traveste num Dr. Jekill, como se 
médico (ou melhor, Ministro da Saúde) fosse, 
tanto que dá até receita que mais mal causa, 
sendo simultaneamente um Mr. Hyde, ambas as 
personagens de Robert Louis Stevenson em “O 
Médico e o Monstro”, livro escrito em três dias e 
lançado em 05 de janeiro de 1886. Estudiosos da 
literatura dizem que Jekill vem do francês je (eu) 
com o inglês kill (matar ou destruir), enquanto 
Hyde seria simplesmente face oculta. 

Face oculta ou não, o fato é que a cada dia 
são mais claros os sinais de que a insanidade 
permanece tomando conta do país, enquanto 
mantém iludida e esperançosa boa parte da 
população. Vejam dois exemplos recentes:

Primeiro: Dona Márcia, esposa do seu 
Queiroz, conhecido por suas ligações com a 
família Bolsonaro, foi presenteada com uma 
chamada “prisão domiciliar” caso parasse 
de fugir. Seu magnânimo benfeitor, que já se 
recusou sistematicamente a conceder benefício 
semelhante a idosos e doentes graves, foi o 
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
João Otávio de Noronha, aquele mesmo que 
não faz muito tempo ouviu, alto e bom som, 
diretamente do presidente da República, que 
tinha por ele, ministro “amor à primeira vista”. 
E também já se comenta uma nomeação, em 
novembro, para uma instância ainda mais alta, 
o Supremo Tribunal Federal (STF)! A reciproci-
dade do amor parece ser clara pelas seguidas 
decisões favoráveis ao governo - leia-se, família 
presidencial do Planalto. 

Integrantes do próprio STJ ficaram estarre-
cidos com a decisão de seu chefe de conceder 

prisão domiciliar a um foragido da Justiça, ato 
que classificaram como absurdo, teratológico, 
vergonha, disparate e muito raro. Dona Márcia 
vai, segundo o magnânimo benfeitor, cuidar do 
Queiroz, o marido que ficou mais de um ano na 
casa de um estranho advogado cuja fisionomia 
parece copiada de revistas em quadrinhos e 
desenhos animados de vilões. Um detalhe 
importante quanto ao benfeitor Dr. Noronha: foi 
ele quem, derrubando decisões das instâncias 
inferiores, autorizou que o ignóbil racista Sérgio 
Camargo fosse empossado presidente da Fun-
dação Palmares, onde continua, sob aplausos 
e elogios do clã Bolsonaro, achincalhando e 
humilhando justamente as pessoas que deveria 
defender. 

Segundo exemplo: para o Ministério da Edu-
cação entrou agora mais um militar da reserva 
e pastor da Igreja Presbiteriana. Lamentável é 
saber quem ele é de verdade, através da sua 
pregação sobre filhos, que intitulou de “A vara 
da disciplina”: “Nada de meios justos e métodos 
suaves. Deve haver rigor, severidade. E vou dar 
um passo a mais: devem sentir dor”.

Para ser escolhido como agente público 
executor de medidas socioeducativas, Milton 
Ribeiro deveria conhecer e seguir o artigo 18-A 
do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Têm 
o direito de ser educados e cuidados sem uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou de-
gradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto”. Se não 
conhece e não segue, deveria ser punido por 
violar a Lei... mas no desvario que assola o Brasil 
vai acabar é recebendo benesses. Para finalizar, 
outra “máxima” do novo ministro: “Temos uma 
vida privada bem escondida e fazemos coisas 
que se fossem publicadas seria uma vergonha 
para nós”. O que será que ele faz?

ma proposta audaciosa, mas extremamente civilizada está sen-
do entabulada pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodri-
gues. Ele está estendo as mãos ao arquirrival Atlético para que, 
em breve, os dois times possam trabalhar de maneira diferente. 

O maior objetivo é rever o atual status do futebol. Atualmente, o espetá-
culo é eivado de erros e contradições, levando as torcidas a uma guerra 
sem tamanho em todos os estádios brasileiros, inclusive em Minas Gerais. 

O conceito do presidente cruzeirense é oportuno, mas de execução 
complexa. Uma ideia, por exemplo, é dividir o número de ingressos por 
igual, propondo ainda que os dois dirigentes tenham a liberdade de 
assistir às partidas sentados lado a lado, como ocorre na Europa. Neste 
caso, Sérgio Sette Câmara e Sérgio Santos Rodrigues ficariam no mesmo 
banco durante os jogos. Para que isso ocorra seria fundamental mudar 
a cultura dos torcedores acostumados a nutrir divergências fora e dentro 
dos estádios e isso tem sido alimentado ao longo de décadas.  

Certamente, essa mudança de postura não se dará em um passe de 
mágica, porém esse pode ser o primeiro pontapé para o início de uma 
nova era, evitando a balbúrdia dos eventos esportivos, onde as arenas se 
transformam em praças de guerra, registrando-se sempre a selvageria 
de poucos, mas barulhentos torcedores. 

Analisando de maneira mais equilibrada, a verdade é que a sugestão do 
representante cruzeirense se encaixa mais a finalidade do futebol: servir de 
diversão, especialmente para as milhares de famílias brasileiras, amantes 
desse esporte. E, infelizmente, devido a essa adversidade patrocinada, 
muitas vezes, não há um clima amistoso para que os pais se sintam seguros 
em levar seus filhos às partidas.

Até o momento, o presidente atleticano não se pronunciou sobre as 
falas do dirigente do Cruzeiro. Ao conceder entrevista à imprensa, Rodri-
gues mencionou, inclusive, o fato de que muitos patrocinadores têm inte-
resse em um acordo de cavalheiros com intuito de garantir investimento 
no segmento esportivo, deixando de lado as desavenças de bastidores.

Otimista, Rodrigues imagina ser possível até convidar para as partidas 
dos dois times, os dirigentes da Federação Mineira de Futebol (FMF), 
assim como outras autoridades que seriam recepcionadas pelos dois 
concomitantemente. Essa é uma cena que, se levada a efeito, poderia 
servir de parâmetro para outras equipes no Brasil. No entanto, isso está 
longe de acontecer, afinal, devido à pandemia, os times estão sem norte 
e sem calendário. Alguns jogos já estão sendo reiniciados, porém à base 
de estádios vazios. 

Diante dessa realidade, a tese de boa convivência entre os clubes 
mineiros tende a ficar para o futuro, pois, na prática, é impossível de ser 
concretizada. Intitulando-se amigo do xará atleticano, o timoneiro da 
Raposa afirma que se, até agora, os antigos presidentes dos clubes não 
se entendiam, o momento é diferente. “Nós nos respeitamos e podemos 
protagonizar o princípio de uma nova era no mundo do esporte mineiro”. 

união de cruzeiro e Atlético?
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Política em bh
A pandemia está deixando o mundo político de cabeça 

para baixo. Na capital mineira, grande parte dos partidos 
tradicionais está com dificuldade de encontrar nomes com-
petitivos para enfrentar o popular prefeito Alexandre Kalil 
(PSD), embalado em seu projeto de buscar a reeleição. O PT, 
com a indicação de nilmário miranda, nada mais é que o café 
requentado. O PSDB diz que vai lançar um candidato, porém, 
não sabe exatamente quem. Ao Democratas não resta alter-
nativa senão nome de outro partido e o ex-famoso MDB, de 
tantos votos e glórias, está encontrando obstáculo até mesmo 
para compor a chapa de vereadores.

secretários desconhecidos
Semana passada foi feito um desafio para jornalistas mais 

jovens que estão começando agora na crônica política: citar 
os nomes dos atuais secretários de estado. Apenas os nomes 
de otto levy, além do secretário de Saúde, carlos eduardo, 
óbvio, foram lembrados. Pelo visto, o governo zema não tem 
comunicação e seu grupo fica somente conectado à internet.

sucessão em vespasiano
Ao longo de um ano esta coluna antecipou que o ex-prefeito 

carlos murta iria disputar mais uma vez a Prefeitura de Vespa-
siano. O assunto nunca foi levado a sério pela atual chefe do 
Executivo, ilce rocha (PSDB). Agora, com certeza padrinho e 
afilhada estarão em lados opostos. Afinal, murta está pisando 
no acelerador rumo à sucessão local.

A favor das lideranças
O deputado estadual cássio soares (PSD) foi um dos que 

sugeriu uma discussão mais ampla do projeto propondo as 
alterações nas contribuições da Previdência de Minas. “Isso vai 
mudar a vida de muita gente ao longo dos anos. Então, seria 
importante abrir espaço para os debates com as lideranças dos 
servidores”, vaticinou o parlamentar.

Podridão ética
“Os ricos que receberam o dinheiro do plano emergencial 

do governo federal são podres eticamente”. Frase do escritor 
e filósofo mário sérgio cortella.

demissão do ministro
Para o historiador Jaime Pinsky, não é o caso de prevê se o 

ministro do Meio Ambiente ricardo sales será demitido. E sim, 
quando este ato palaciano ocorrerá. Ele garante que o desgaste 
daquela autoridade perante o comando maior é enorme.

calmaria na cemig
O governo do estado está tratando do assunto relacionado 

à venda da Cemig com cautela. Por conta disso, a calmaria 
neste segmento é geral. Resta saber até quando!

bilhões para a educação
A jornalista especializada em economia Juliana rosa, re-

centemente, disse que o desafio do novo ministro da Educação, 
milton oliveira, talvez seja o maior entre todos os seus colegas 
de Esplanada dos Ministérios. “A pasta terá de alocar recursos 
extras da ordem de R$ 26 bilhões para abastecer os cofres 
do MEC e fazer funcionar todos os seus programas previstos”.

centrão x ideológicos
Em Brasília, conta-se que o crescimento do grupo dos depu-

tados compostos por parlamentares do denominado “Centrão” 
vai crescendo a cada dia. Neste sentido, os chamados auxiliares 
“Ideológicos” do governo federal começam a encolher.

r$ 129 milhões para a
saúde no sul de minas

O ministério da Saúde publicou uma portaria 
informando as regras para a transferência de R$ 13,8 
bilhões a estados, distrito federal e municípios, em 
parcela única, para enfrentamento da COVID-19. Em 
Minas Gerais, 81 cidades que fazem parte da base de 
atuação do deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB) 
receberão cerca de R$ 129 milhões.

“Nossos hospitais, Santas Casas e unidades de saúde 
estão fazendo de tudo para atender com presteza a popu-
lação. E não temos medido esforços para ajudar. Agora, 
com mais esses recursos federais, o trabalho da saúde terá 
maior abrangência e maior acerto. Obrigado, presidente 
Bolsonaro; obrigado, ministro Pazuello”, afirmou.

O dinheiro será distribuído pelo Fundo Nacional de 
Saúde com base em critérios definidos pelo Governo 
Federal. Entre eles, população; registros nos Sistemas 
de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS; piso 
de Atenção Básica (PAB); números de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) registrados nos Planos de 
Contingência; e a taxa de incidência da COVID-19 por 
100 mil habitantes.

Os recursos poderão abranger a atenção primária 
e especializada, a vigilância em saúde, a assistência 
farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e 
produtos hospitalares, e o custeio do tratamento de 
infecção pelo novo coronavírus.deputado Antonio carlos Arantes
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Estado já repassou cerca
de R$ 1 bi a municípios

Além de fundamental para este momento de 
enfrentamento do coronavírus em Minas Gerais, os 
constantes investimentos em hospitais de estruturas 
permanentes são um legado que a crise sanitária dei-
xará para o Sistema Único de Saúde (SUS) do estado. 
Em 4 meses de pandemia, o Governo de Minas já 
repassou pouco mais de R$ 1 bilhão para estruturar a 
assistência de saúde nos municípios mineiros.

Estruturar a rede pública é a prioridade do go-
verno, tanto como estratégia para enfrentamento da 
doença no estado quanto como ação de responsabili-
dade fiscal. “Seria um disparate do Governo de Minas 
se não utilizasse esse momento com responsabilidade 
fiscal para estruturar as unidades de saúde mineiras. 
O que foi investido ficará para a assistência dos 
mineiros quando essa pandemia acabar”, ressalta o 
secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG), Marcelo Cabral.

O montante investido pelo Estado é referente 
a compras de equipamentos, insumos e aparelhos 
fundamentais para uma melhor condição de aten-
dimento.  Minas adquiriu 1.047 respiradores que 
estão sendo repassados aos prestadores por meio de 
termo de cessão. Com o fim da pandemia, é possível 
que esses aparelhos retornem para o Estado e sejam 
repassados para unidades de saúde que atendam o 
SUS em Minas.

Além deles, foram comprados monitores e cardio-
versores com marcapasso. Com esses equipamentos, 

foram gastos R$ 58.729.851,86. Para compras de 
insumos como kit de testagem, álcool em gel, luva, 
touca e máscara foram gastos pelo Estado R$ 51 
milhões.

Apoio federal

Além do montante de cerca de R$ 1 bilhão repassa-
dos para os munícios nesses 4 meses de pandemia, há 
recurso federal na ordem de R$ 73 milhões, reforçando 
ainda mais o repasse estadual a municípios, hospitais e 
unidades de saúde como forma de potencializar a pres-
tação dos serviços. Nos próximos dias, também como 
incremento para o enfrentamento do coronavírus no es-
tado, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 371 milhões 
para as Santas Casas e hospitais filantrópicos de Minas.

hospital de campanha

Desde março, quando foi decretada a pandemia 
no Brasil, o Governo de Minas adotou a estratégia de 
primeiro estruturar a sua rede de assistência.  Assim, 
o Hospital de Campanha, instalado no Expominas e já 
em operação desde o dia 13 de julho, foi criado como 
reserva técnica para evitar a saturação do sistema 
de saúde no estado, a ser acionado em momento 
adequado.

O complexo tem como finalidade criar condições 
aos hospitais convencionais para atender sobretudo 
os casos graves e que precisam de Centro de Terapia 

Intensiva (CTI). Em caso de lotação das enfermarias 
das unidades convencionais da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH) poderão ser solicitadas ao 
Hospital de Campanha vagas de clínica médica para 
finalização dos tratamentos.

“Fizemos o que foi possível fazer para ampliar a 
nossa rede própria, deixando os hospitais de campa-
nha como último caso”, observa a diretora de Atenção 
Hospitalar e de Urgência e Emergência da SES-MG, 
Monique Fernanda Felix Ferreira.

investimento

A unidade não está incluída no investimento de 
cerca de R$ 1 bilhão já repassados para hospitais, 
municípios e unidades de saúde. Para ela foram in-
vestidos, neste primeiro momento, R$ 5,3 milhões, por 
meio de recursos públicos e privados. Deste total, R$ 
4,5 milhões foram recebidos em doações financeiras 
por meio de parcerias.  A operação do Hospital de 
Campanha será financiada com recursos do Governo 
de Minas.

10 utis por dia

Em pouco mais de 100 dias, foram criadas em 
Minas Gerais mais de dez UTIs por dia, resultando em 
uma ampliação de mais de 60% quantidade de leitos 
de terapia intensiva disponível.  Em fevereiro, antes de 
ser decretada a situação pandêmica no Brasil, havia 
no estado 2.072 leitos de UTI e, atualmente, já são 
3.354 leitos funcionais. As unidades representam um 
trabalho conjunto entre os governos federal, estadu-
al, municipal e dos prestadores de serviço.

Segundo explica Monique Ferreira, foram muitos 
os investimentos na ampliação de leitos. Ela cita, 
por exemplo, o pagamento excepcional da parcela 
do programa Pro-Hosp, no valor de R$ 71 milhões 
pelo Governo de Minas.  Somado a isso, houve 
também o pagamento de R$ 1,6 mil por diária dos 
leitos de UTI credenciados em Minas e habilitados 
pelo Ministério da Saúde. “Esses leitos de UTI são, 
neste momento, para COVID, e depois serão rea-
proveitados pelo SUS mineiro”, destaca a diretora.
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reeleição de Kalil ainda no 1º
turno já não é mais uma certeza

A alteração do calendário eleitoral, 
transferindo o pleito de outubro para 
novembro, pode trazer mudanças sig-
nificativas no resultado das eleições em 
vários municípios. Em Belo Horizonte, 
o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
estava com toda a estrutura montada 
para garantir a sua reeleição ainda no 
primeiro turno. No entanto, no meio 
do caminho surgiu a pandemia do 
coronavírus, um ingrediente capaz de 
complicar o seu projeto político a partir 
de um desgaste em relação a membros 
que representam a opinião pública.

Nos meandros da crônica política 
circulam informações de que a populari-
dade do chefe do Executivo de BH já não 

é a mesma quando comparada a janeiro 
de 2020, quando ela gozava de 70% de 
apoio da população.  Diante desse pano-
rama, os adversários de Kalil propalam 
nos bastidores que seria “complicado ele 
ser reeleito no primeiro turno”, ironizam. 

grande bh
Nas cidades mais influentes da 

região metropolitana, a cena política 
começa a ganhar corpo. Em Nova 
Lima, o prefeito Vitor Penido (DEM) 
tentou, no final do ano passado, saber 
se poderia disputar mais um pleito. 
Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais (TRE-MG) negou essa 
possibilidade. Deste modo, Penido, que 
há décadas é o rei da cidade, teria que 
se aposentar da vida pública. 

Aliás, considerando os ditames 
da lei, ele também não poder indicar 
o filho Vitor Filho, o Vitinho, para a 
peleja. E, a partir desta constata-
ção, foi iniciado um movimento de 
bastidores que reuniu ex-prefeitos, 
vereadores e lideranças populares 
para enfrentar o nome indicado por 
Penido. Até semana passada, ele 
ainda não havia anunciado formal-
mente quem vai apoiar.

Dificilmente a popularidade do 
prefeito de Betim, Vittorio Medioli 
(PSD), será abalada a ponto de com-
prometer sua reeleição. No entanto, a 
ex-prefeita Maria do Carmo Lara (PT) 
promete ser dura nesta disputa, pois 
ela acredita existir no município uma 
grande quantidade de simpatizantes 
do PT. Outra dificuldade no meio do 
caminho de Medioli é a possibilidade 
de uma candidatura de seu atual 
vice-prefeito, o médico Vinícius Resen-
de (Rede). Tema que, aliás, ainda é 
latente apenas nos bastidores locais.

Relativamente ao município de 
Vespasiano, segundo informações 
disponíveis nos meandros políticos, o 
ex-prefeito e ex-deputado Carlos Murta 
(MDB) decidiu aceitar o desafio de ser 
candidato à prefeitura mais uma vez. O 
curioso é que a atual prefeita Ilce Rocha 
(PSDB) que, no passado, já foi vice de 
Murta nunca acreditou nesta probabi-
lidade. Mas, agora, é fato consumado. 
Vale dizer que padrinho e afilhada 
estarão em lados opostos em 2020.

Nos corredores da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, o assunto 
relativo à sucessão em Lagoa Santa 
tem chamado atenção. O município 
é dirigido, pela segunda vez, por 

Rogério Avelar (Cidadania) que, de 
acordo com as avaliações deste início 
de ano, gozava de uma popularidade 
consistente. No entanto, e depois de 
muito tempo distante da cena local, 
o ex-prefeito Genesco Aparecido Filho 
(MDB) decidiu bater de frente com 
Avelar. Assim, a briga política promete 
ser agitada.

Embora Contagem seja o terceiro 
colégio eleitoral de Minas, o assunto 
política não está muito em pauta. 
E por uma razão muito simples: o 
prefeito Alex de Freitas, desde março, 
anunciou que vai buscar a reeleição. Os 
seus amigos dizem que sua pretensão 
seria tentar ser deputado federal, em 
2022. No município, por enquanto, o 
nome mais popular continua sendo da 
ex-prefeita e atual deputada Marília 
Campos (PT). Mas existe um porém:  
diante do adiamento do pleito, a atual 
posição de notoriedade dos pré-candi-
datos de  hoje,  pode não ser a mesma 
em novembro, mês das eleições.

vitor Penido está impedido de disputar mais um pleito
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carlos murta almeja voltar à
Prefeitura de vespasiano
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2% dos pequenos negócios mineiros
fecharam as portas com a pandemia

Adiamento das eleições de 2020:

Por meio da aprovação da Emen-
da Constitucional nº 107/2020, 
e em decorrência do COVID-19, 
datas importantes do calendá-

rio eleitoral de 2020, incluindo o dia 
designado para as eleições, sofreram 
alterações e adiamentos, as quais de-
vem ser mais bem apresentadas para o 
conhecimento geral.

As datas fixadas para o primeiro e se-
gundo turno das eleições de 2020 foram 
transportadas para os dias 15 e 29 de 
novembro, mas, no caso de as condições 
sanitárias de um eventual estado ou mu-
nicípio não permitirem a realização das 
eleições nestes dias, poderá o Congresso 
Nacional editar decreto a fim de designar 
novas datas para a realização do pleito, 
observada como data-limite o dia 27 de 
dezembro de 2020.

As convenções partidárias, que antes 
deveriam ocorrer na janela entre os dias 20 
de julho e 5 de agosto, agora podem ser 
realizadas tanto presencialmente quanto 
por meio virtual, entre as datas de 31 de 
agosto a 16 de setembro, procedendo-se 
com o registro dos candidatos até as 19 
horas do dia 26 de setembro, para que se 

dê início à propaganda eleitoral geral a 
partir do dia 27, encerrando-se no dia 14 
de novembro.

Os prazos para a desincompatibilização, 
isto é, o período atribuído pela norma 
eleitoral ao pretenso candidato, para que 
este “proceda à sua desvinculação, fática 
ou jurídica, de cargo, emprego ou função, 
públicas ou privadas, de que seja titular 
(...) de maneira a habilitá-lo para eventu-
al candidatura aos cargos político-eletivos” 
também sofreram intensa modificação. Isso 
porque, aqueles prazos que já se encontra-
vam encerrados até o dia 03 de julho de 
2020, sendo aqueles para os quais a nor-
ma havia previsto desincompatibilização 
pelo prazo de seis meses (portanto com 
desincompatibilização a partir do dia 4 de 
abril) e de quatro meses (portanto com 
desincompatibilização a partir do dia 4 de 
junho), não serão postergados para recon-
tagem conforme a nova data eleitoral, de 
modo que somente aquela operada pelo 
prazo de 3 meses é que observará a nova 
data, a partir do dia 15 de agosto.

No mais, a apresentação das contas 
eleitorais deverá ocorrer até o dia 15 de 
dezembro, tanto para o primeiro quanto 

para o segundo turno; devendo a diplo-
mação dos eleitos ocorrer até o dia 18 de 
dezembro, exceto se no caso de condições 
sanitárias inviabilizarem a realização das 
eleições. 

É importante ressaltar que a publicida-
de institucional, não obstante seja vedada 
nos três meses que antecedem o pleito 
e, desse modo, estraria impedida a sua 
veiculação a partir de 15 de agosto, poderá 
ser utilizada excepcionalmente, mesmo no 
segundo semestre, desde que destinada 
à promoção de atos e campanhas para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 
e a orientação da população quanto a 
serviços públicos e a outros temas afetados 
pela pandemia.

Por fim, com relação à observância ao 
postulado no princípio jurídico da anterio-
ridade ou anualidade, embora considerado 
cláusula de estatura constitucional que, 
essencialmente, veda a aplicabilidade de 
leis para as eleições que ocorram em até 
um ano da data de sua vigência, embora 
questionável, no tocante à constituciona-
lidade da opção legislativa, diante da ex-
cepcionalidade da pandemia optou-se pela 
não aplicabilidade do referido princípio.

A crise financeira em decorrência da 
COVID-19 tem afetado, sobretudo, 
os pequenos negócios mineiros. 
Um levantamento do Serviço Brasi-

leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), realizado no final de maio e início 
de junho, apontou que 2% deles tiveram que 
fechar as portas de vez. Além disso, aqueles 
que continuam no mercado tiveram queda de 
mais da metade no faturamento. Os impactos 
do coronavírus, principalmente pelo isolamento 
social e fechamento de lojas, também levou cer-
ca de 25% dos empreendimentos a demitirem 
funcionários.

Um dos empresários que encerrou as ati-
vidades é Alexsandro Soares, ex-proprietário 
de uma hamburgueria. O estabelecimento 
tinha sido inaugurado há aproximadamente 3 
anos. “Nós conseguimos passar pelo primeiro 
mês da crise com algumas dificuldades, ainda 
assim era possível honrar com as despesas e 
pagamento do pessoal e ainda obter lucro, 
mesmo que com uma queda brusca em com-
paração aos meses anterior. Já no final de abril 
tudo se complicou e foi preciso dispensar dois 
funcionários e o faturamento foi praticamente 
zero. Em maio, a situação era incontrolável e 
não tivemos outra saída a não ser fechar o 
negócio”.

Ele conta que a hamburgueria era um 
sonho antigo e realizado com esforço. “Depois 
de muito planejamento tirei o projeto do papel. 
Na época vendi meu carro para ter dinheiro para 
começar. Acreditei, apostei tudo e veio essa crise 
por conta do vírus para derrubar os negócios. 
É triste tudo isso. Só as vendas pelo delivery 
não sustentam o estabelecimento. Tentei fazer 
empréstimo pelas medidas do governo, mas 
além da análise demorada o pedido não foi 
aprovado”, lamenta.

Para o superintendente do Sebrae Minas, 
Afonso Maria Rocha, os pequenos empresários 
vêm encarando dificuldades diárias desde 
março para manter suas atividades. “Além das 
incertezas provocadas pela pandemia, a falta 
de recursos financeiros para tocar o negócio, 
mesmo após a retomada, é um dos principais 
motivos que fizeram com que as empresas 
fechassem suas portas”.

Ainda segundo a pesquisa, dentre as em-
presas que encerraram suas atividades, 32% 
disseram que poderiam ter evitado caso tivessem 
apoio financeiro do governo. Por outro lado, 
31,5% dos entrevistados afirmaram que nada 
poderia ter ajudado a superarem a crise. Questio-
nados sobre o que irão fazer após o fechamento, 
54,4% dos donos de pequenos negócios mineiros 
disseram que irão buscar novas oportunidades de 
emprego e 18,2% irão criar algo informal.

A maioria dos empreendedores depende 
das vendas dia a dia para garantir que as contas 
fechem no azul. Com as medidas de distancia-
mento e o fechamento do comércio, o estrago 
nas finanças impactou diretamente a redução 
da receita de 85,5% dos pequenos negócios 
mineiros. A média de queda chega a 58% dos 
rendimentos das empresas.

demissão de funcionários

Com a menor circulação de pessoas e as 
constantes quedas no faturamento, cerca de 
25% dos pequenos negócios mineiros que 
tinham funcionários com carteira assinada 
tiveram que demitir pelo menos dois de seus 
funcionários em maio. “Vivemos uma situação 
atípica, em um período de insegurança. Porém, 

mesmo diante das dificuldades é importante 
que as empresas preservem seus empregados, 
já que precisarão deles na retomada de suas 
atividades”, explica Rocha.

Do total de empresas mineiras ouvidas, 
31% tiveram que suspender temporariamente o 
contrato de trabalho, 21% diminuíram a jornada 
com a redução de salário, 14% deram férias cole-
tivas, 9% reduziram o salário com complemento 
do seguro-desemprego.

Mariana Machado é proprietária de um 
restaurante e passou por esse sufoco de ter que 
dispensar três de seus funcionários. “Até então, a 
equipe tinha sete pessoas. Porém, o movimento 
caiu quase 80% devido à restrição de circulação. 
Nos também seguimos a recomendação de 
reduzir nossa capacidade de atendimento. A 
demanda caiu drasticamente e não seria neces-
sário tantos trabalhadores. É muito doloroso ter 
que mandar alguém embora”, diz.

Ela afirma que diminui o horário de funcio-
namento do estabelecimento. “Antes estávamos 
abertos também para jantar, agora, somente 
para o almoço. Acredito que o momento é 
de muita incerteza financeiramente. Precisei 
demitir para evitar a falência. Mas, assim que 
a situação começar a melhorar contratarei 
novamente”, conclui.

sem faturamento suficiente, cerca de 25% dos empreendimentos demitiram funcionários
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de olho no stF
Correm solto os comentários indicando que o presidente 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João otávio de 
noronha, ao tomar a decisão de autorizar que Fabrício queiroz 
cumprisse prisão domiciliar, o fez de olho no apoio do presi-
dente Jair bolsonaro para uma futura vaga no STF. A conferir...

inss complicado
Para a jornalista da GloboNews, cristiana lôbo, os funcio-

nários do INSS estão encontrando uma boa desculpa para não 
atender aos milhões de brasileiros que necessitam  resolver os 
seus problemas no instituto. “Tudo é culpa da COVID-19. Mas o 
pessoal de lá sempre foi complicado e o atendimento péssimo, 
isso não é de agora”, sentencia a comunicadora.

reeleição presidencial
Para João santana, ex-ministro do governo collor de 

mello, o presidente Jair bolsonaro atua igual aos demais 
colegas. “Ao chegar ao poder, começa a pensar na reeleição 
e não desce do palanque eleitoral momento algum. Só que o 
método de bolsonaro é diferente, pois ele incita a militância 
como forma de se manter politicamente ativo”, diz.

recorde na saúde
Um levantamento feito pelos grandes veículos de comu-

nicação do Brasil constata que o país é o único do mundo a 
mudar dois ministros da Saúde em pleno pico da crise sanitária. 
E, mesmo assim, a pasta continua sendo alvo de críticas de 
todos os lados: dos políticos e também dos cientistas, por não 
ter uma direção única visando contribuir para o atendimento 
aos infectados.

Pressão pela Amazônia
Depois da pressão internacional, agora chegou a vez de 

empresários brasileiros, especialmente os mais influentes, joga-
rem pesado contra o desmatamento da Amazônia. Em verdade, 
grande parte dos reclamantes está prevendo dificuldade para 
continuarem exportando os seus produtos, caso o Brasil não 
adote uma política coerente para o setor do meio ambiente. 
A cobra vai fumar, dizem jornalistas de Brasília.

água potável e stF
Ao ser indagado pela imprensa a sua opinião em relação 

às demandas judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal para 
garantir água potável e saneamento básico em regiões mais 
humildes do país, o economista e professor da Fundação Getu-
lio Vargas, gesner oliveira, disparou: “É o cúmulo do absurdo. 
Estamos realmente na era do que podemos chamar de fim 
do mundo. Isso é impossível, pois se trata de uma política do 
Executivo, incluindo estados e municípios. A justiça nada tem 
a ver com essa demanda”, comentou.

normalidade?
Quem espera um mínimo de normalidade no dia a dia para 

os próximos meses, pode deixar essa esperança para o início do 
ano que vem. Por mais que os acontecimentos sejam positivos 
a favor da população, a COVID-19 deixará marcas complexas 
na vida de cada um. Opinião do médico cardiologista dante 
senra, durante debate na TV Cultura. Cruz credo, doutor!
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Após queda de 81% por causa da pandemia,
produção de bicicletas sinaliza recuperação

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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.

A s fábricas de bicicletas do Polo Industrial 
de Manaus (PIM) começam a mensurar o 
tamanho do prejuízo devido à pandemia da 
COVID-19 para o setor que, no ano passado, 

bateu recorde de produção. Segundo levantamento da 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo), em abril, quando a maior parte das fabricantes 
estava parada, foram produzidas 10.071 bicicletas. O 
volume é 81,4% menor do que o de março deste ano 
(54.115 unidades) e 86,7% inferior ao registrado em 
abril de 2019 (75.680 unidades), além de ser o pior 
resultado de produção para abril registrado desde 
2011 (53.850 unidades). Com a retomada parcial da 
atividade econômica, em junho, o PIM totalizou 46.913 
unidades produzidas, o que representa uma alta de 
mais de 117% em relação ao início da pandemia.

Apesar de estar distante dos bons números alcan-
çados em 2019,  os dados indicam uma recuperação 
do segmento. No primeiro semestre de 2020, o setor 
totalizou 249.494 bicicletas, o que equivale a uma 
queda acumulada de 36,2% na comparação com o 
mesmo período do ano passado (391.188 unidades).

O vice-presidente do Segmento de Bicicletas da 
Abraciclo, Cyro Gazola, destaca que, mesmo com a 
reação do ramo, a melhora total depende da norma-
lização das operações do varejo. “O estímulo ao uso 
da bicicleta como alternativa de mobilidade urbana 
pelas autoridades seria outro fator importante para a 
recuperação do segmento”, acredita. 

“A recomendação de utilizar a bicicleta para loco-
moção durante e pós-pandemia nos deslocamentos 
vem da própria Organização Mundial da Saúde (OMS). 
É um modal individual que ajuda a evitar a dissemina-
ção do vírus da COVID-19”, pontua.

No varejo, o cenário também é de retomada. 
Com a chegada do novo coronavírus ao país, a 
queda no faturamento das lojas do mercado bra-
sileiro de bicicletas chegou a 70%. Já em maio, 
segundo o levantamento da Associação Brasileira 

do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), o setor já 
apresentava aumento médio de 50% no número 
de vendas, em comparação com o mesmo período 
no ano passado.

De acordo com os dados, os modelos mais procu-
rados, e que motivaram o crescimento das vendas, são 
das chamadas bicicletas de entrada. São bikes entre 
R$ 800 e R$ 3 mil e que servem para deslocamento 
urbano. Nesta pesquisa, foram consideradas apenas 
vendas nas lojas físicas e em e-commerces, já que os 
grandes magazines estavam fechados no período 
pesquisado.

O estudo também contempla as bicicletas elé-
tricas, que mantêm tendência similar às tradicio-
nais: o aumento foi de 60% em relação a bikes de 
até R$ 3 mil. As bicicletas com valores superiores a 
este não apresentaram crescimento de demanda.

Em relação às perspectivas para o restante do 
ano, Gazola explica que ainda não é possível fazer 
uma análise mais apurada. “Ainda há muita incerteza 
em todos os setores, não apenas no que se refere à 
economia. Precisamos acompanhar não só os indica-
dores, mas também a implementação das medidas de 
saúde pública para termos condições de fazer novas 
projeções”, esclarece.

recorde em 2019

O mercado de bicicletas no Brasil seguia em 
plena ascensão. Para se ter uma ideia, a projeção da 
Abraciclo de produção para o ano inteiro de 2019 foi 
batida em novembro com 899.177 unidades, mais de 
42 mil bikes a mais que o previsto, que era de 857 mil 
até dezembro daquele ano.

com a retomada
parcial da atividade

econômica, em
junho, o Pim

totalizou
46.913 unidades

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

o emPrego - Todo mundo fala, mas na prática, pouco se faz 
para a criação de empregos neste país. Só há um caminho para 
sairmos da pobreza e não ficarmos apenas em medidas de amparo 
às pessoas mais humildes. O primeiro passo é melhorarmos as 
condições de ensino, criando escolas de tempo integral, incluindo 
creches, onde a criança entra na instituição às 7h e retorna para 
casa às 18h. Elas poderão sair formadas no ensino básico e com 
noções de profissão para seguir seu caminho na vida, até mesmo 
com entrada no curso superior. Porém, os programas assistenciais 
se preocuparam muito em proteger o cidadão, esquecendo-se 
que ele também precisa de sabedoria, emprego e renda.  Hoje, o 
Brasil tem 40% da força trabalhadora na economia informal, sem 
pagar previdência e gozando de todos os benefícios oferecidos pela 
União. É aquela velha história, se todos trabalham a nação cresce, 
pois aumenta o consumo e consequentemente a arrecadação de 
impostos. Mas para isso, cada governo que chegar ao Palácio do 
Planalto tem que fazer a sua parte. olho dA ruA - O presidente Jair Bolsonaro, mesmo fazendo sua 

quarentena por conta da infecção pela COVID-19, não está descui-
dando do seu governo e tem sido um espectador privilegiado. Ele já 
chegou à conclusão que o ministro Ricardo Sales já passou da conta 
no Ministério do Meio Ambiente. O cerco aumentou com a economia 
reclamando diante da ameaça dos investidores estrangeiros que vão 
mandar seu dinheiro para outro país porque o Brasil não cuida da 
Amazônia. A mesma coisa pode acontecer com o ministro interino 
da Saúde, general Eduardo Pazuello, que, no entanto, ficaria por lá 
como secretário-geral, seja quem for o próximo indicado para a pasta.

bocA FechAdA não entrA moscA - Mesmo com o bate-boca 
entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Men-
des, e integrantes das Forças Armadas, incluindo o vice-presidente 
da República, general Hamilton Mourão (PRTB), o presidente Jair 
Bolsonaro permaneceu calado. Até porque o ministro do STF deve 
ser o relator dos problemas de sua família naquela Corte.

nomes influentes
O vice-presidente

da Fiemg,
Fernando Coura
e o presidente
Flávio Roscoe,

respectivamente,
em recente 

acontecimento
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o ministro luís roberto barroso, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), já bateu o martelo e não vai exigir 
biometria no pleito municipal deste ano. Cada eleitor deverá 
se identificar perante os mesários para proceder a votação. O 
ministro sabe que muita gente, embora tenha feito o cadastro 
das digitais, a identificação nunca é validada corretamente.

As pesquisas começam a indicar ao prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) que ele deve mudar seu comportamento, criando 
uma aresta com o setor comercial da cidade, incluindo lojistas 
e donos de bares e restaurantes. Depois de ouvir assessores, 
está indo devagar com o andor, porque o santo é de barro.

Ainda falando em Kalil, ele continua devendo o IPTU de seus 
imóveis e, mesmo depois de eleito, continua com a dívida com o fis-
co do qual ele é o executivo maior. Já foi protestado 9 vezes e deve 
quase R$ 300 mil à sua prefeitura. À Folha de São Paulo que fez a 
denúncia, Kalil disse que não roubou, por isso, ainda não pagou.

A Apromed promoverá mais uma live sobre tratamento 
para pacientes graves da COVID-19. O evento on-line e gratuito, 
que acontecerá no dia 12 de agosto a partir das 19h30 e trans-
mitido pela plataforma YouTube, contará com a participação 
de profissionais renomados da área da saúde.

domingo, 19 de julho

Ubaldo Miranda, ex-jogador do Atlético 
Ex-deputada Vera Coutinho 
Ex-vereador Artur Viana Neto 
Adélia Batista - Contagem
Patrícia Helena Salazar Porto - Assembleia Legislativa

segunda-feira, 20

Fernando Alves Andrade
João Lúcio- Café Palhares
Sra. Selma Campos, viúva do ex-prefeito Maurício Campos

terça-feira, 21

América Lazzarotti
Luiz Fernando - Café Palhares
Silveiro do Prado - Contagem
Dr. Obregon Gonçalves

quarta-feira, 22

Dr. Ricardo Yuri
Ubiratan Soares de Sá Filho

quinta-feira, 23

Ex-vereador Tomáz da Mata Machado
Eduardo Aquino
Jack Corrêa - Brasília

sexta-feira, 24

Jornalista Hiram Firmino 
Giovani Garcia - Farmácia Anagallis
Ex-deputado Célio Moreira 

sábado, 25

Deputado Arlen Santiago 
Ana Luiza Leal Chaves

mesa brasil sesc leva refeições a
pessoas em situação de vulnerabilidade

Mais de 10 mil quilos de alimentos, em refeições prontas, estão sendo
doados por meio de parcerias com o Chef Massimo Bataglini e o Uber Eats

Durante a pandemia, o Mesa Brasil 
Sesc vem intensificando suas parcerias 
para atender à demanda crescente 
de instituições que atendem pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Uma 
delas, com o Chef Massimo Bataglini, já 
distribuiu 11.799 marmitas desde o dia 
28 de abril, totalizando 7.699 quilos de 
alimentos para população de rua.

As doações feitas pelo Buffet e Res-
taurant L’Atelier du Chef, de Bataglini, são 
coletadas pela equipe do Mesa Brasil Sesc 
e repassadas duas vezes por semana (ter-
ças e quartas-feiras) a duas instituições 
atendidas pelo programa: a Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
da Vila São Jorge, localizada no Morro 
das Pedras, região Oeste de BH; e a 
Associação Mineira de Apoio a Garantia 
de Direitos (AMAD), que fica na Pedreira 
Prado Lopes, no Noroeste da capital. 

No total, as duas entidades sociais 
atendem mais de 900 pessoas em 
situação de vulnerabilidade. A parceria 
com o Chef Massimo Bataglini não tem 

previsão de duração devendo continuar 
até o fim da crise sanitária.

Parceria uber eats

O Uber Eats, plataforma de entrega 
de alimentos on-line, também firmou 
parceria com o Mesa Brasil Sesc, em 
âmbito nacional, durante a pandemia. 
São 230 mil refeições que estão sendo 
fornecidas em 8 cidades do Brasil: Belo 
Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, 
Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador. 
O Uber Eats também doou 15 mil entre-
gas, via Uber, para ajudar na logística e 
transporte dos profissionais envolvidos 
na distribuição. As doações são feitas 
em forma de refeições prontas, prepa-
radas pela Sapore, empresa do ramo 
de alimentação coletiva, e embaladas 
em marmitex.

A iniciativa, que teve início no dia 22 
de junho, tem previsão de duração até o 
fim de agosto e já distribuiu, em Belo Ho-
rizonte, mais de 2.411 quilos de alimentos 

em refeições, contemplando 50 mil pes-
soas, todas atendidas pela Central Única 
das Favelas (Cufa). A entrega acontece às 
segundas e quartas-feiras, sendo que a 
cada semana uma comunidade assistida 
pela Cufa recebe as doações. O cardápio 
varia de acordo com o dia da entrega e é 
composto por arroz e feijão ou macarrão, 
uma proteína (frango em cubos, ovo ou 
carne moída) e legumes.

sobre o mesa brasil sesc

O Mesa Brasil Sesc é um programa 
de Segurança Alimentar e Nutricional, 
composto por ações educativas e de 
distribuição de alimentos excedentes ou 
fora dos padrões de comercialização, mas 
que ainda podem ser consumidos. Ou 
seja, ele busca o que sobra em empresas 
parceiras, depois entrega onde falta. De 
um lado, contribui para a diminuição do 
desperdício e, de outro, reduz a condição 
de insegurança alimentar de crianças, 
jovens, adultos e idosos.
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Presidente dA sociedAde brAsileirA de mAstologiA - regionAl minAs gerAis

AnnAmAriA mAssAhud

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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da redação

dor nas articulações devido ao frio
pode aumentar durante isolamento

Câncer de mama masculino

A nualmente, várias 
campanhas nacionais 
de conscientização so-
bre a importância de 

se conhecer o câncer de mama 
são promovidas. Contudo, muitos 
brasileiros ainda desconhecem 
a doença que também acomete 
homens, apesar de acontecer na 
proporção de um caso masculino 
para cada cem casos femininos. 
A desinformação leva a pessoa 
a postergar os cuidados com a 
própria saúde, impossibilitando 
um diagnóstico precoce do câncer 
de mama e reduzindo as chances 
de cura.

O câncer de mama é um tu-
mor maligno que também pode 
se espalhar para outras áreas pró-
ximas no tórax e até para outros 
órgãos (metástase). Os sintomas 
masculinos mais comuns são nó-
dulo ou endurecimento de parte 
da mama, geralmente sem dor; 
mamilo retraído; dor em deter-
minada área da mama – acom-
panhada ou não de inflamação 
local; pele enrugada, ondulada, 
retraída ou avermelhada e saída 
de sangue ou líquido pelo mamilo, 
entre outros.

O câncer de mama no homem 
pode ter origem em herança fami-
liar, como por exemplo, a mutação 

do gene BRCA2 ou pela anomalia 
genética “Síndrome de Klinefelter”. 
A idade avançada, aumento de 
hormônio feminino (estrogênio), 
exposição à radiação, doenças do 
fígado, do testículo, alta ingestão 
de álcool e obesidade são outras 
causas do tumor entre eles.

O homem com mutação no 
gene BRCA 2 tem de 5% a 10% de 
chance para desenvolver o câncer 
de mama, pois esse defeito reduz 
a capacidade de fazer reparos 
genéticos, causando a proliferação 
de células alteradas que provocam 
o surgimento do câncer, tanto na 
mama quanto na próstata.

A síndrome de Klinefelter é 
uma alteração genética em pes-
soas sem tendência familiar. O 
homem que nasce com essa sín-
drome tem quase 20 vezes mais 
chances de desenvolver o câncer 
de mama, porém esse risco é ain-
da menor que o desenvolvimento 
de câncer de mama nas mulheres 
em geral.

Diferentemente delas, o ho-
mem não precisa fazer exames re-
gulares de mamografia. Contudo, 
deve consultar um mastologista 
em casos de alterações. O diagnós-
tico do câncer de mama masculino 
é feito a partir de exame clínico 
das mamas, exame de imagem 

(mamografia e/ou ultrassom) e 
da biópsia da lesão.

O câncer de mama masculino 
também é tratado cirurgicamente, 
na maioria dos casos, com a reti-
rada da mama (mastectomia). O 
tratamento do câncer também 
pode implicar na necessidade de 
quimioterapia, hormonioterapia 
(já que em 90% das ocorrências 
existem receptores de hormônio 
estrogênio presentes na lesão) e 
radioterapia.

O diagnóstico do câncer de 
mama entre eles, em geral, é feito 
em idade média de cinco a 10 anos 
superior que entre elas, sendo 
quase sempre encontrado em 
estágio mais avançado. O câncer 
acomete homens mais velhos e 
com a doença mais adiantada, 
portanto, com menor chance de 
cura. Por outro lado, se o câncer 
de mama masculino é descoberto 
em fase inicial, a chance de cura é 
praticamente a mesma dos casos 
femininos.

A Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) faz duas recomen-
dações para eles: consultar um 
médico mastologista, em caso 
de alterações na mama e sempre 
informar a existência de casos 
anteriores de câncer de mama 
na família.
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em uma rotina de exercícios regulares e 
diagnosticada com reumatismo há 7 anos, 
Rosália Costa, 49, sofre com a chegada das 
temperaturas mais baixas. “É sempre um 

sofrimento muito grande, principalmente, de manhã 
ao acordar e no final do dia, quando vou descansar do 
trabalho”, conta a empregada doméstica. Rosália não 
é a única e não é coincidência que durante o inverno 
suas dores nas juntas aumentem. Apesar dos idosos 
se queixarem mais desse incômodo, as articulações 
tendem a ficar mais sensíveis e doloridas em pessoas 
de qualquer idade. Para evitar isso, é necessário al-
guns cuidados e também saber diferenciar uma dor 
ocasional de uma que requer atendimento médico.

O ortopedista e chefe do Departamento de Or-
topedia e Traumatologia da Santa Casa de Juiz de 
Fora, Samuel Lopes, explica que, primeiro, é preciso 
entender que dores articulares são quaisquer proble-
mas nas juntas. “Pode ser no ombro, joelho, quadril, 
tornozelo, punhos, etc. A origem pode ser de diversas 
causas, entre elas, as mais comuns são artrose, artrite, 
doenças reumatológicas, históricos de lesões traumá-
ticas e fraturas”, esclarece.

Segundo o especialista, o motivo mais comum 
para os desconfortos articulares no frio é que, natural-
mente, nos movimentamos menos nesta estação. “Se 
deve, em primeiro lugar, pela razão de ficarmos mais 
parados, imóveis e contraídos. Com isso, a musculatura 
também fica mais enrijecida e a articulação acaba 
sentindo essa rigidez, o que gera mais dor”.

O fato de estarmos vivenciando uma crise sanitá-
ria, em que uma das principais recomendações para 
conter o número de casos de COVID-19 é ficar em casa, 
piora este cenário. “O inverno, por si só, já leva muitas 
pessoas a ficarem mais quietas, o que gera mais rigidez 
articular. Na pandemia, vivemos um momento de 
menor estímulo no dia a dia, diminuição da prática 
de atividades físicas e até exercícios cotidianos como 
caminhadas. A movimentação ajuda na lubrificação 
articular, pois promove uma melhora da produção 
de líquido sinovial, fluido que fica no interior das 
articulações e ajuda a protegê-las. Pessoas que se 
exercitam menos tendem a perder massa muscular, 
o que gera mais sobrecarga sobre as articulações, 
sendo os joelhos um dos locais que mais sofre. Isso 
sem falarmos da possibilidade de ganho de peso”, 
ressalta o especialista.

Mais duas razões podem ser investigadas pelos 
médicos se a piora dessas dores insistir. A primeira é 
a modificação da viscosidade e espessura do líquido 
sinovial. A segunda são as possíveis alterações de circu-
lação. “Mãos e pés, que compõem a circulação periféri-

ca, são os locais que mais sofrem com essas mudanças 
e isso vai gerar mais dor. Uma situação específica que 
pode aparecer em alguns pacientes nos dias frios é o 
fenômeno de Raynaud, que acomete especialmente 
mãos e pés, levando à vasoconstrição (estreitamento 
dos vasos sanguíneos) e à menor disponibilidade de 
sangue para a periferia, podendo gerar sensação de 
dormência ou dor. Ela pode aparecer em 5 a 20% das 
pessoas e seu diagnóstico é realizado pelo médico. 
Normalmente, o tratamento é feito por medidas não 
medicamentosas”, diz.

Em casos em que a persistência e a intensidade das 
dores se agravam, o diagnóstico é clínico e deve ser 
feito por um ortopedista, reumatologista, geriatra ou 
clínico geral. “O médico, ao avaliar o paciente, deverá 
fazer uma análise do padrão de dor na articulação, 
como local, tempo de duração, pesquisar algum 
fator precipitante e elaborar um estudo detalhado de 
doenças que podem ser causadoras de dores nas arti-
culações, tais como doenças reumatológicas, quadros 
degenerativos como artrose, passado de alguma lesão 
ou trauma articular, dentre outros”, afirma.

como minimizar as
dores articulares no frio?

movimente-se
Primeiro é preciso não ficar parado 

o tempo todo e tentar se movimentar. 
Faça  algum tipo de exercício físico, 
um alongamento ou uma caminhada 
ainda que dentro de casa. O ideal é ter 
uma rotina de atividades, preferencial-
mente, orientada por um profissional.

mantenha-se aquecido
Mantenha-se sempre agasalhado 

nos dias mais frios e procure consu-
mir alimentos mais quentes. Não se 
esqueça de manter o corpo hidratado 
e beba bastante líquido, inclusive os 
quentes, porque eles também vão 
ajudar no controle da dor.

não se automedique
Tomar remédios anti-inflamatórios 

pode piorar o quadro. Efeitos colate-
rais dos medicamentos podem criar 
problemas até mais sérios. Se você 
tem dores persistentes, procure um 
especialista para diagnóstico e trata-
mento corretos.
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“É sempre um
sofrimento muito

grande, principalmente,
de manhã ao acordar

e no final do dia, quando
vou descansar do trabalho”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

MG concentra 7,55% das tentativas
de fraude no e-commerce brasileiro

O Censo da Fraude 2020, elaborado pela 
Konduto, antifraude para e-commerces e 
pagamentos digitais, mostrou que Minas 
Gerais está em terceiro lugar (7,55%) no 

ranking de tentativas de golpes no comércio eletrônico. 
O estado fica atrás apenas de São Paulo, que respon-
de por 35,57% das tentativas de fraude e do Rio de 
Janeiro, com 10,34%. Depois de Minas, em quarto e 
quinto lugar, respectivamente, temos Bahia (6,51%) 
e Paraná (5,49%).

Para apontar quais são os estados e regiões 
com mais e menos pedidos fraudulentos, a Konduto 
considerou o fraud share, que leva em conta a repre-
sentatividade de cada unidade federativa dentro do 
cenário da fraude em pagamentos digitais em todo 
o Brasil. O índice é calculado dividindo a quantidade 
de tentativas de fraudes de cada estado pelo número 
total de investidas de golpes no país.

O relatório também fez uma análise por regiões 
e apontou que o Sudeste é o primeiro em tentativas 
de fraude, com 55,33%. O Nordeste é o segundo, com 
18,74%, seguido de perto pelo Sul, que saltou apro-
ximadamente cinco pontos percentuais em relação 
ao ano passado e responde por 14,01% dos pedidos 
ilegítimos. Centro-Oeste (8,01%) e Norte (3,92%) 
fecham a lista.

O cofundador da Konduto, Tom Canabarro, relata 
que o Brasil é um dos países com mais tentativas de 
fraudes do mundo. “A taxa no comércio eletrônico bra-
sileiro aumentou 14% entre 2018 e 2019, avançando 
de 2,20% para 2,52%, segundo o nosso mais recente 
levantamento (só o México tem números maiores, em-
bora faltem estatísticas confiáveis de outros países)”.

Ele acrescenta que se considerarmos a estimativa 
de que o e-commerce brasileiro registrou 250 milhões 
de pedidos no ano passado, a taxa de 2,52% significa 
que uma tentativa de fraude ocorre no país a cada 5 
segundos – ou ainda que a cada 40 compras on-line, 
uma tem origem fraudulenta. “A maioria delas, vale 
ressaltar, são evitadas pelo varejista, bandeira de 
cartão, banco ou sistema antifraude”.

Diversos são os fatores que fazem com que o 
Brasil tenha tanta fraude. “E eles englobam questões 
culturais, socioeconômicas, judiciais, de mercado, 
de desenvolvimento do e-commerce e do modelo de 
pagamento on-line. O principal é que o criminoso vai 
para onde o dinheiro está. Como o chip EMV dificultou 
a clonagem de cartões físicos, quadrilhas passaram a 
usar cartões clonados para fazer compras pela internet. 
Agora estão surgindo golpes envolvendo pagamentos 
por aproximação, WhatsApp e outras ferramentas que 
estão se popularizando”.

Os golpes mais comuns, segundo ele, são as 
compras feitas utilizando cartões de créditos clo-
nados, phishing (muito usado durante a pandemia, 
no qual os criminosos se passam por empresas, 
bancos), invasão de contas, roubo de dados e 
disseminação de fake news. “Contra o e-commerce 
há também a autofraude (quando a pessoa faz a 
compra, recebe o produto ou serviço e alega que 
nunca recebeu para ficar com o estorno) e a fraude 
amiga (quando algum conhecido ou parente faz uso 
dos dados de cartão de crédito de outra pessoa para 
fazer uma compra e depois o titular não reconhece, 
pedindo o estorno)”.

Canabarro elucida que, em geral, o bom senso 
pode evitar muitos golpes aplicados pela internet. 
“Desconfie de promoções mirabolantes, de e-mails 
ou mensagens que chegam em nome de empresas e 
até de conhecidos com ofertas imperdíveis ou pedidos 
de ajuda de financeira (vale lembrar que golpes de 
clonagens de WhatsApp estão crescendo)”.

Ele afirma que o ideal é evitar passar dados sigilo-
sos e usar senhas diferentes nos e-commerces, e-mail 
pessoal, bancos, etc. “Por último, cadastre quando 
possível a autenticação de dois fatores e se atente às 
movimentações. Muitas pessoas descobrem rapida-
mente que tiveram o cartão clonado ao receberem 
do banco/instituição financeira uma mensagem de 
uma compra que não foi feita. Isso evita que a dor de 
cabeça seja maior”.

Foi exatamente assim que a publicitária Ludmylla 
Rosa descobriu que seu cartão havia sido clonado. 
Moradora de Belo Horizonte, ela conta que acompanha 
seus gastos pelo aplicativo de sua credora e percebeu 
uma compra no valor de R$ 597, feita em Cuiabá, no 
Mato Grosso. “Entrei em contato com a credora, eles 
bloquearam meu cartão e pediram para procurar a loja 
onde, supostamente, meu cartão havia sido usado”.

Por sorte, ela não teve grandes dificuldades. “O 
financeiro do lugar foi bem solicito. Pediram-me 
apenas para mandar exatamente o que constava no 
meu aplicativo e, em seguida, cancelaram a compra e 
estornaram o valor na fatura. A credora me enviou um 
novo cartão, com um código de segurança atualizado 
e fui orientada a recadastrá-lo com uma nova senha”.

direito do consumidor

O advogado Rodrigo Sousa explica que, em linhas 
gerais, no Brasil, há três leis que protegem o adqui-
rente de produtos ou serviços no caso de fraude. “O 
Código de Defesa do Consumidor, criada em 1991, a 
Lei 7.962, criada em 2013 e a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, criada em 2018”.

Ele afirma que, como forma de proteger o com-
prador, é preciso que os fornecedores providenciem, 
por exemplo, um ambiente virtual seguro. “Além de 
proteção dos dados pessoais, informações claras sobre 
o produto, ou seja, as condições da compra, devolução 
dos itens em caso de arrependimento tempestivo, da-
dos da empresa e a facilitação do atendimento através 
de canais diretos, etc”.

Ainda segundo o advogado, é importante que a víti-
ma produza provas que ajudem as autoridades a concluir 
pela violação do direito, assim como identificar com agili-
dade o causador do crime. “Recomenda-se que seja ela-
borada reclamação diretamente através do canal de aten-
dimento ao cliente disponibilizado no site onde o produto 
ou serviço foi adquirido, lembrando, sempre, de anotar 
o número do protocolo, data e horário da reclamação”.

Depois disso, é possível registrar a ocorrência 
perante os sites de proteção de defesa do consumi-
dor, como o Procon (Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor) e, para casos como fraude à conta 
bancária, cartão de crédito ou furto de dados, comu-
nicar a instituição financeira e elaborar o boletim de 
ocorrência perante a Delegacia de Polícia. “Para que 
a vítima da fraude possa tentar reaver o seu prejuízo, 
é interessante que ela procure orientação jurídica 
especializada o quanto antes, visto que a recuperação 
do prejuízo sofrido demandará ação judicial específica 
para cada caso”, finaliza Sousa.

estima-se que uma tentativa de fraude ocorra a cada 5 segundos no país
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Fiemg apoia a reforma da
Previdência em minas gerais

Se for aprovada, proposta garante economia de R$ 32,6 bi aos cofres públicos nos próximos 10 anos

Minas Gerais vive uma grave 
situação de desajuste das contas 
públicas. As despesas aumentam de 
forma acelerada e muito acima do 
ritmo de crescimento das receitas, 
tornando insustentável o equilíbrio 
fiscal e, como consequência, o 
adequado provimento de serviços 
públicos à população. O principal 
motivo desse desarranjo é o gasto 
com pessoal, tanto ativos como apo-
sentados e pensionistas. Para corrigir 
distorções que podem interromper 
esse círculo vicioso, a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) apoia a reforma da 
Previdência enviada pelo governo 
do Estado à Assembleia Legislativa 
e pede a mobilização dos deputados 
em torno deste projeto.

É por causa desse desajuste que, 
há cinco anos, os servidores do go-
verno do Estado recebem os salários 
parcelados ou atrasados e fornece-
dores acumulam créditos bilionários 
a receber. A dívida acumulada do 
governo mineiro já soma R$ 130 
bilhões - duas vezes a atual receita 
corrente líquida -, inviabilizando por 
completo a capacidade de realizar 
investimentos demandados pela 
sociedade.

Os números das despesas com 
pessoal explicam o desajuste das 
contas públicas de Minas Gerais. 
Em 2019, a receita corrente líquida 
estadual foi de R$ 64 bilhões. No 
mesmo ano, a despesa bruta com 
pessoal (ativos e inativos) alcançou 
R$ 52 bilhões, ou seja, 81% do total. 
Isso significa dizer que sobram so-
mente 19% de toda a arrecadação 
do Estado para fazer investimentos 
em saúde, educação, segurança e 
em infraestrutura.

De acordo com a Secretaria de 
Planejamento e Gestão, o governo 
de Minas Gerais conta com 473.764 
servidores civis. Deste total, 39% são 
ativos e 61%, aposentados e pensio-
nistas. Essa desproporcionalidade 
tem acarretado em um desequilíbrio 
no Regime Próprio de Previdência do 
Estado (RPPS). Em 2002, havia 1,6 
servidor ativo para cada aposentado 
e pensionista. Hoje, essa relação caiu 

para 0,6. Como resultado, o déficit 
da Previdência estadual vem cres-
cendo exponencialmente, saltando 
de R$ 5,8 bilhões em 2013 para R$ 
12,5 bilhões em 2019, somando R$ 
85,5 bilhões neste período.

Em função disso, a tendência 
é de continuidade do crescimento 
do déficit previdenciário em Minas 
Gerais, tendo em vista a mudança 
acelerada na estrutura etária dos 
servidores e o aumento da expecta-
tiva de vida da população em geral.

“Esta situação exige uma refor-
ma urgente da Previdência estadual, 
a exemplo do que fizeram 20, entre 
os 27, estados brasileiros. Caso 
contrário, o rombo da Previdência 
continuará canalizando recursos 
que deveriam ser destinados para 
áreas essenciais ao desenvolvimento 
econômico do estado e à promoção 
do bem-estar da população minei-
ra”, afirma o presidente da Fiemg, 
Flávio Roscoe.

A reforma previdenciária é, tam-
bém, uma das exigências do governo 
federal para a manutenção dos 
repasses de recursos voluntários da 
União, que são aqueles enviados por 
convênios, e para a adesão do Estado 
ao Plano de Recuperação Fiscal.

 
reforma da Previdência mineira 

 O governador Romeu Zema 
(Novo) encaminhou no fim de junho 
à Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais uma proposta de reforma da 
Previdência dos servidores civis es-
taduais mineiros inseridos no RPPS.

O governo espera economizar 
R$ 32,6 bilhões em 10 anos, as-
segurando não só o pagamento 
dos salários, como também mais 
recursos para investir em áreas 
prioritárias como Saúde, Educação 
e Segurança - buscando garantir a 
capacidade de pagar fornecedores 
de produtos e serviços essenciais, 
como medicamentos, merenda 
escolar, armamento policial. A não 
aprovação da reforma poderá acar-
retar crescimento insustentável da 
dívida pública, com consequências 
dramáticas para a população, prin-
cipalmente os mais pobres, que 
são mais dependentes de serviços 
públicos.

O modelo enviado à ALMG 
apresenta alíquotas progressivas. 
Servidores que recebem até R$ 6 mil 
terão alíquotas inferiores a 14%, que 
chegam a até 13,67% sobre o total 
da remuneração, dependendo dos 
vencimentos. Assim, 83% dos ser-
vidores civis ativos terão alíquota 
inferior a 14%, o que representa 153 
mil servidores de um total de 184 
mil. A reforma também contempla 
251 mil pagamentos a inativos e 
38 mil a pensionistas. Já aqueles 
que recebem mais pagarão um 
valor maior de contribuição. Dessa 
forma, quem ganha menos contri-
bui menos.

Roscoe entende que os deputa-
dos estaduais mineiros têm a chance 
de fazer história. “O futuro do estado 
e a capacidade de retomarmos os 
trilhos de crescimento econômico 
e fazer dele instrumento efetivo 
de inclusão e transformação, com 
geração de emprego e bem-estar 
social, estão nas mãos dos nossos 
parlamentares, em quem confia-
mos. A aprovação da reforma da 
Previdência enviada pelo Executivo 
é fundamental”, acredita.

A Fiemg acredita no trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela ALMG 
e pelos parlamentares mineiros 
e entende que a aprovação desta 
proposta é a oportunidade de co-
locarmos Minas Gerais no caminho 
certo para se tornar um estado cada 
vez mais competitivo e produtivo.

Flávio roscoe: “esta situação
exige uma reforma urgente”
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sebrae orienta donos de pequenos
negócios que buscam crédito no mercado

Informações detalhadas sobre controle financeiro facilitam na liberação de empréstimos

Para ajudar os donos de pequenos negócios que pensam em buscar crédito
ou que não sabem o que considerar como importante na hora de procurar

uma instituição financeira, o sebrae preparou orientações importantes:

Atenção ao controle financeiro com informações detalhadas do seu negócio

O dono do pequeno  negócio precisa estar livre de restrições para ter êxito na solicitação de crédito, pois essa é a principal 
condição para ter acesso ao crédito. A maioria dos bancos faz esse tipo de exigência. A depender da política de crédito de cada 
instituição, esses fatores são mais ou menos relevantes e intensificados. Por isso, é tão importante ter melhor controle e cuida-
dos com sua gestão financeira.  Ter conhecimento sobre o próprio negócio e sobre os números é fundamental, com um registro 
contábil detalhado. São todas informações úteis para a tomada de crédito e, muitas, vezes exigidas pelas instituições financeiras.

Avalie se não há alternativas que podem suprir a sua necessidade de crédito

Antes de buscar o crédito, procure analisar a real necessidade da sua empresa e garantir meios para um futuro pagamento. 
Avalie se há medidas alternativas que podem ser tomadas e que não envolvem o crédito propriamente dito, como negociação 
com os fornecedores para conseguir mais prazo para pagamento, descontos e renegociações de custos fixos. No momento em 
que muitos negócios estão com dificuldades, uma possibilidade é negociar.

Procure o sebrae para receber orientações sobre crédito assistido

Se você concluir que realmente precisa do crédito neste momento, mas ainda não se sente seguro para procurar uma instituição 
financeira, saiba que o Sebrae oferece a  possibilidade de crédito assistido, em que você recebe orientações, inclusive para utilizar 
esses recursos da melhor forma. Na Caixa Econômica, por exemplo, pesquisa apontou que os empresários encaminhados pelo 
Sebrae tiveram três vezes mais chance de obter um empréstimo no banco.

No Portal Sebrae , os empresários também podem encontrar diversos materiais informativos sobre controle das finanças para 
enfrentar a pandemia.

Pesquise em outras instituições financeiras, além dos grandes bancos

Se você já procurou algum banco para solicitar empréstimo, mas não deu certo, não se deixe levar pela negativa. A 5ª edição 
da pesquisa sobre impacto da pandemia nos pequenos negócios mostrou que outras instituições financeiras, como cooperativas 
de crédito e bancos regionais estão com maior nível de aprovação de empréstimos para as micro e pequenas empresas. Para te 
ajudar nesta tarefa, o Sebrae criou uma coletânea com mais de 170 linhas de crédito para pequenos negócios que foram lança-
das durante a pandemia.  Você pode acessar aqui . O documento apresenta as linhas de crédito disponíveis em bancos públicos 
federais, bancos privados com atuação nacional, bancos regionais e agências de fomento, cooperativas financeiras e fintechs.

N ão é de hoje que a participa-
ção dos pequenos negócios 
no mercado de crédito não 
condiz com a sua grande 
importância na economia 

nacional, que atualmente correspondem 
a 29,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e 
mais da metade dos postos de trabalhos 
formais no país. Em análise feita pelo 
Sebrae com dados disponibilizados pelo 
Banco Central desde 2012 até o 1º trimes-
tre deste ano, observa-se que enquanto 
a concessão média de crédito para os 
pequenos negócios foi de cerca de 14,7%, 
para as médias e grandes empresas esse 
percentual é acima de 85%. Com o avanço 
da pandemia, os problemas estruturais 
que dificultam o acesso ao crédito por 
parte das micro e pequenas empresas 
ganharam mais visibilidade.

De acordo com o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a natureza da falta 
de acesso ao crédito por parte dos pe-
quenos negócios decorre de problemas 
informacionais no mercado de crédito 
relacionados às características do segmen-
to. “Os pequenos negócios têm muita di-
ficuldade de prestar informações corretas 
e de qualidade para o sistema financeiro. 
Poucos têm sistema contábil e gestão 
financeira organizada. Dependendo dos 
critérios exigidos pelo banco, quanto mais 
informações corretas e de qualidade os 
empreendedores possam fornecer às insti-
tuições financeiras, maior a probabilidade 
de conseguirem empréstimos”.

A 5ª edição da Pesquisa “O impacto 
da pandemia de coronavírus nos peque-
nos negócios”, realizada pelo Sebrae, em 

parceria com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), entre os dias 25 de junho e 30 
de junho, com a participação de 6.470 
empresários, mostrou que o aumento 
na proporção de empresas que buscam 
empréstimo (de 39% para 46%) não tem 
acompanhado o ritmo de liberação de 
crédito, que continua lento, com aumento 
de 16% para 18%. O levantamento tam-
bém que revelou que entre os principais 
motivos para a recusa dos bancos, está a 
negativação (19%); sendo o CPF com res-
trição a principal razão pela não obtenção 
de crédito entre os Microempreendedor 
Individual (MEI) e a negativação no CA-
DIN/Serasa, no caso das micro empresas 
e empresas de pequeno porte.

Presidente do sebrae, carlos melles
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Iniciadas há um ano pela Pre-
feitura de Belo Horizonte, parte 
das obras de tratamento de fundo 
de vale e contenção de cheias da 
bacia do Córrego do Nado já foi 
concluída. Localizada na região de 
Venda Nova, a obra tem o objetivo 
de atuar nos córregos Marimbondo 
(Bairro Santa Mônica) e Lareira 
(Bairro São João Batista) e faz parte 
da primeira etapa das intervenções 
para a prevenção de enchentes da 
Avenida Vilarinho e no entorno. 
Os trabalhos são conduzidos pela 
Superintendência de Desenvolvi-
mento da Capital (Sudecap), com 
investimento de aproximadamente 
R$ 40 milhões, recursos repassados 
pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento, com contrapartida do 
Fundo Municipal de Saneamento. 
A previsão de conclusão é para o 
final de 2021.

As intervenções seguem cum-
prindo o cronograma, com a 
conclusão de 100% da canaliza-
ção, 60% da rede interceptora de 
esgoto, 20% da Bacia 01, 70% das 

redes de drenagem e já iniciados 
os serviços de Urbanização do 
Córrego Lareira.  Já no Córrego 
Marimbondo foi executado 100% 
do mini túnel, e estão em execu-
ção as duas caixas que fazem a 
interligação com o córrego que 
chega à Avenida Álvaro Camargos 
(antiga Avenida 12 de Outubro), 
além da conclusão da canalização 
do trecho entre as ruas Rui Barbosa 
e Alberto de Oliveira e Ministro de 
Oliveira Salazar. A utilização desse 
sistema construtivo não só propor-
ciona a correção do curso d’água, 
como também reduz de forma 
significativa os impactos gerados 
para a população do entorno, no 
bairro Santa Mônica. A expectativa 
é de que, ao regular as vazões dos 
córregos Marimbondo e Lareira, 
melhora-se a capacidade de esco-
amento do córrego Vilarinho.

No trecho do córrego Lareira, 
entre as ruas Hye Ribeiro e Elce 
Ribeiro, será feita a construção de 
duas bacias de concreto armado, 
com a função de reter e controlar a 

vazão da água e, por conseguinte, 
evitar inundações à jusante. Uma 
rede interceptora de esgoto já foi 
implantada nas margens direita 
e esquerda no trecho da Avenida 
Álvaro Camargos. A urbanização da 
Praça 1, situada na rua Hye Ribeiro, 
e a terraplenagem da Praça 6, na 
avenida Álvaro Camargos, também 
estão em andamento.

O superintendente da Sudecap, 
Henrique Castilho, assinala os 
benefícios para os moradores da 
região. “Nós temos um compro-
misso com o cidadão e estamos 
trabalhando com muito empenho 
para que as próximas chuvas não 
sejam motivo de riscos e preocupa-
ções para os moradores de Venda 
Nova. Além disso, com a implanta-
ção dos interceptores de esgoto, a 
população poderá perceber uma 
sensível melhora na qualidade de 
vida e nas condições sanitárias do 
local. Também já estamos mon-
tando o canteiro de obras para a 
segunda etapa das intervenções na 
Vilarinho”, afirma Castilho.

Em reunião ordinária re-
mota, os vereadores de 
Contagem aprovaram, em 
segundo turno e redação 

final no dia 14, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) deste ano 
– Projeto de Lei 010/2020.

A LDO é um dos documentos 
que compõem o planejamento e 
a gestão do orçamento público. 
Juntamente com a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e com o Plano 
Plurianual (PPA), está prevista 
na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica do Município.

É a LDO que ajuda a definir 
o que o município vai receber de 
recursos, de onde, e em quais 
áreas é mais importante investir 
no ano seguinte. A partir dela, é 
desenvolvida a Lei Orçamentária 
Anual, que deve ser entregue ao 

Legislativo pela prefeitura até o 
final do mês de setembro.

Na prática, o projeto de lei 
é composto pelas prioridades e 
metas da administração munici-
pal; organização e estrutura do 
orçamento; diretrizes gerais para 
elaboração do orçamento; diretri-
zes para execução orçamentária; 
disposições relativas às despesas 
do município com pessoal e com 
encargos sociais; e disposições 
gerais.

Além disso, o documento trou-
xe, em anexo, a previsão das metas 
anuais de receita. Nela, é prevista 
para o município de Contagem 
uma arrecadação de receitas 
totais no valor de R$ 2,17 bilhões, 
apontando queda em relação à 
receita total desse ano, que foi de 
R$ 2,44 bilhões.

Geralmente, a votação da LDO 
encerra o semestre Legislativo. No 
entanto, o presidente da Câmara, ve-
reador Daniel Carvalho (PL), anunciou 
na última reunião que, excepcional-
mente em 2020, a Câmara não terá 
recesso parlamentar no meio do ano. 
Um dos motivos é a tramitação do PLC 
007/2020, que trata do regime de 
previdência dos servidores municipais.

Diferentemente dos projetos de 
lei de diretrizes orçamentárias dos 
últimos três anos dessa legislatura, 
o PL 010/2020 foi aprovado sem 
emendas parlamentares. Assim, de-
pois de analisado pela Procuradoria 
Geral e pela Comissão Permanente 
de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas e de aprovado pelos 
vereadores, o projeto de lei segue 
de volta para a prefeitura, para que 
receba a sanção do Executivo.

reunião virtual na Almg celebra
30 anos do estatuto da criança

Obras da PBH para a prevenção de
enchentes avançam em Venda Nova

Celebrar conquistas e avan-
ços e reforçar desafios e deman-
das. Esses princípios marcaram 
as intervenções dos participantes 
de reunião remota destinada a 
celebrar os 30 anos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).

O encontro virtual foi realizado 
pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) no dia 13 de 
julho. Foi também nesse mesmo 
dia, em 1990, a sanção da Lei fede-
ral 8.069, que contém o Estatuto. 
A data também marca um ano da 
reinstalação da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, em julho de 2019.   

Durante a reunião, as deputa-
das Ana Paula Siqueira (Rede) e 
Laura Serrano (Novo) entregaram 
ao presidente Agostinho Patrus 
(PV) um manifesto assinado pela 
Frente e por instituições públicas 
e entidades que atuam na área. O 
documento destaca, justamente, os 
objetivos alcançados em 30 anos 
do ECA e as demandas mais urgen-
tes para se avançar na garantia de 
direitos a crianças e adolescentes.

“O Estatuto inovou ao colocar 
crianças e adolescentes como sujei-
tos de direitos e deveres. Desde 1990, 
superamos, por exemplo, a mortali-
dade infantil, a partir da garantia de 
atendimento no pré-natal e na pri-
meira infância”, pontuou Ana Paula.

Laura acrescentou que a Frente 
é suprapartidária e busca consen-
sos para gerar resultados. Para 
ela, a garantia à educação é um 
dos principais pontos do Estatuto. 
As duas deputadas coordenam a 

Frente Parlamentar, junto com o 
deputado Doutor Jean Freire (PT).

negros 

O presidente da ALMG citou o de-
safio de dar oportunidades iguais a 
crianças e adolescentes negros, mo-

radores das periferias, que não têm 
acesso a muitos direitos e ainda estão 
sujeitos à violência e ao extermínio.

Segundo ele, o Legislativo 
busca um sistema mais igualitário 
e conta com as entidades, que 
travam, segundo ele, uma luta 
diária, mesmo com a dificuldade 

de recursos e a burocracia. “Rece-
bemos esse manifesto com muita 
responsabilidade”, enfatizou.

entidades destacam 

A implantação do sistema 
socioeducativo para crianças e 

adolescentes, em substituição 
aos antigos códigos de meno-
res, foi um ponto do manifesto 
destacado pelos participantes.

Cássia Vieira Melo, coordena-
dora do Fórum Permanente do 
Sistema de Atendimento Socioe-
ducativo de Belo Horizonte, enfa-

tizou que é preciso fortalecer as 
medidas em meio aberto, como 
liberdade assistida e prestação 
de serviço comunitário.

 “O Estatuto nos deu ele-
mentos para reivindicações. 
Melhoramos vários indicadores, 
mas temos lacunas”, reiterou. 
Outro ponto destacado por ela 
foi quanto ao orçamento para a 
área, necessário para a univer-
salização de direitos.

O promotor de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente, Márcio Rogério de 
Oliveira, anunciou acordo do 
Ministério Público com o Execu-
tivo para expansão do sistema 
socioeducativo, com instalação 
de 18 novas unidades de inter-
nação e seis para o regime de 
semiliberdade.

conselhos 

A criação dos Conselhos Tute-
lares e dos Conselhos de Direitos 
foi outro avanço enfatizado pelo 
promotor. Para ele, porém, é 
preciso superar “mazelas” como 
a evasão escolar e a pobreza, que 
leva à exploração de crianças para 
o sexo e o tráfico de drogas.

Já Desirée Ruas, do Movi-
mento BH pela Infância, lem-
brou que, constitucionalmente, 
sociedade, governos e famílias 
são responsáveis pelas crianças 
e adolescentes. “Só pela união 
vamos conseguir uma condição 
melhor para meninos e meni-
nas”, afirmou.

As deputadas Ana Paula siqueira (rede) e laura serrano (novo) entregaram ao presidente Agostinho Patrus (Pv) um manifesto
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câmara de contagem aprova a lei de
diretrizes orçamentárias para 2021
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http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=20754
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sAbe, sAbe Advogado & Jornalista

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

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

mg é o Pior estAdo em testAgem dA covid-19

linhAs de Ônibus terão circulAÇão reduzidA

PreÇo do leite disPArA em belo horizonte

A taxa de ocupação de leitos de 
terapia intensiva em Belo Horizonte está 
em torno de 85%, um recorde desde o 
início da pandemia. Mesmo diante desse 
quadro preocupante, Minas Gerais tem 
realizado poucos exames para diagnosti-
car a doença. Segundo um levantamento 
feito no final de junho, o estado é o que 

menos realiza testes em casos suspeitos 
de infecção pelo novo coronavírus no 
Brasil. São, em média, 155 análises por 
100 mil habitantes. Para se ter uma 
ideia, Minas fez metade do que foi feito 
pelo Rio de Janeiro, segundo estado 
que menos testa no Brasil, com cerca de 
318 exames a cada 100 mil habitantes. 

O secretário de Estado de Saúde, Carlos 
Eduardo Amaral, afirmou, na ocasião, 
que guardava testes para fazer diagnós-
ticos no momento em que a doença 
estivesse avançando. Agora que a doença 
está aumentando, queremos saber se a 
Secretaria de Saúde vai ampliar a testa-
gem da COVID-19.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
baixou um decreto para que os ônibus 
na capital tenham a circulação restri-
ta, rodando até 22h. Além disso, os 
coletivos começarão as viagens após 
5h com intervalo maior entre os 
deslocamentos. Antes, os veículos 
tinham que passar em até 30 minutos. 
Agora, o tempo máximo foi dobrado. 

A espera entre um ônibus e outro pode 
ser de até uma hora. O Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros 
(SetraBH) defendeu que a decisão não 
vai prejudicar os moradores e alegou 
que houve redução no número de pas-
sageiros desde o início da pandemia. 
Isso não é verdade, pelo contrário, 
as pessoas que trabalham e utilizam 

os ônibus estão reclamando que os 
coletivos estão circulando lotados, com 
alto risco de se contrair o coronavírus 
por causa das aglomerações. Isso é 
um fato muito grave. O prefeito não 
mediu as consequências ao tomar essa 
decisão e, ao mesmo tempo, pede o 
distanciamento das pessoas e o uso 
de máscaras.

O leite, que é um importante ali-
mento na mesa dos brasileiros, tanto 
para adultos quanto para as crianças, 
está com o preço altíssimo. A pandemia 
de COVID-19 elevou o consumo, o dólar 
aumentou o custo de produção e a 
entressafra diminuiu a oferta. Com essa 
combinação, o cliente está pagando, 
em média 32% a mais em relação a fe-
vereiro. De acordo com o levantamento 

do site Mercado Mineiro, antes do novo 
coronavírus, o litro custava em torno de 
R$ 2,54. Em junho, já estava valendo 
R$ 3,35. Mas em algumas prateleiras, 
ele já é encontrado por R$ 4. Segundo 
os produtores, no início da pandemia, 
houve um pânico e as pessoas correram 
para estocar, provocando um choque de 
demanda. E com mais gente passando 
mais tempo em casa os hábitos de 

alimentação mudaram e o consumo do 
leite subiu, o que refletiu em melhora 
na remuneração do produtor. O auxílio 
emergencial também foi importante 
para manter as vendas em alta. Hoje, 
as pessoas não precisam correr aos su-
permercados para estocar leite porque 
o abastecimento está normal. Vamos 
esperar uma maior oferta do produto 
para que os preços abaixem.

c A n A l   A b e r t o

Amm sugere adequações ao programa minas
consciente dentro da realidade dos municípios
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mais r$ 40 milhões em investimentos
são anunciados para uberlândia

No dia 13, o prefeito Odelmo 
Leão (PP) recebeu o anún-
cio de mais um grande in-

vestimento privado em Uberlândia, 
na ordem de R$ 40 milhões. Em 
reunião no Centro Administrativo 
Municipal, os proprietários da 
Global Logística, Adib Cecílio Do-
mingos e Abud Cecílio Domingos, 
apresentaram o projeto de criação 
de um novo armazém de sementes 
no Centro Empresarial Leste, pre-
visto para entrar em operação no 
início de 2021. Com isso, a empresa 
expandirá de 245 para 525 vagas 
de empregos diretos ofertados na 

cidade. O negócio também tota-
lizará outras 600 vagas indiretas 
geradas a profissionais terceiriza-
dos de transporte.

O prefeito comemorou mais 
esta conquista para a cidade. 
“Quando demos início ao proces-
so de reconstrução da cidade em 
2017, pensamos políticas públicas 
para retomar a credibilidade do 
município e, logicamente, o inte-
resse dos investidores. A prova disso 
é que, mesmo em um cenário tão 
atípico como o da pandemia, Uber-
lândia ainda se mantém atrativa 
e próspera para novos negócios, 

o que significa mais emprego e 
renda para nosso povo”, destacou. 

Com aproximadamente 22 
anos de atuação na cidade, a 
Global Logística presta serviços a 
multinacionais no transporte e 
colheita dos grãos. Com o novo 
armazém climatizado, erguido 
em uma área total de 71 mil m², a 
empresa poderá ampliar seu ramo 
de atuação. “Com isso, seremos a 
primeira empresa do Brasil capaz 
de manter uma operação completa 
em toda a cadeia do agronegócio: 
colheita, armazenagem e trans-
porte”, destacou o proprietário do 
empreendimento, Adib Cecílio.

Este é o terceiro anúncio ex-
pressivo de recursos privados que 
o prefeito recebe nos últimos dias. 
Na última quinta-feira (09/07), a 
Hapvida Sistema de Saúde comu-
nicou que está viabilizando novos 
negócios no município no valor de 
R$ 45 milhões. Um dia depois, na 
sexta-feira (10/07), a rede varejista 
Super Maxi e a Granja Planalto 
anunciariam investimentos que 
ultrapassavam os R$ 80 milhões.
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Parques de mg receberão investimentos. Os Parques Nacio-
nais de Minas Gerais receberão em breve um amplo programa 
de promoção por parte do Ministério do Turismo. A ação faz 
parte de um acordo entre o governo federal e a Vale, por conta 
de uma multa aplicada em função da tragédia de Brumadi-
nho. Segundo o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
“já existem estudos que o ecoturismo será um dos segmentos 
mais procurados pós-pandemia. É importante que tenhamos não 
apenas trilhas e espaços estruturados, mas também um amplo 
trabalho de promoção”. Excelente notícia para o segmento do 
turismo, que foi muito afetado pela crise sanitária. Essa medida 
é importante porque vai atrair turistas e um grande movimento 
para a economia mineira, gerando mais empregos e renda para 
as populações locais. 

Informações: Ministério do Turismo

volta às aulas ainda sem previsão. Estamos há mais de 
cem dias sem aulas presenciais e não há uma previsão de 
quando voltarão às atividades normais. Segmentos munici-
pais e estaduais de Educação, parlamentares, membros do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e acadêmicos vêm 
discutindo como diminuir os riscos reais na volta às escolas 
brasileiras. É consenso entre educadores que o primeiro pas-

so será fazer um diagnóstico da situação. Algumas capitais, 
com exceção de Belo Horizonte, já marcaram a data para 
a reabertura de escolas entre julho e agosto. No entanto, 
segundo uma pesquisa do Datafolha, 76% dos entrevistados 
são contrários a reabertura das instituições pelos próximos 2 
meses. A maioria dos pais não deixarão seus filhos voltarem 
sem que tenha um protocolo de segurança. Considerando 
o descontrole da pandemia no Brasil, inclusive em Minas 
Gerais, a tendência é que as aulas remotas sejam a única 
forma viável de manter o ensino por um período longo, ao 
menos até o final de 2020. 

governo gasta com tv que prometeu fechar. Ao contrário do 
que prometeu na campanha eleitoral, o presidente Jair Bol-
sonaro não vai fechar a TV Brasil. Muito pelo contrário: está 
até gastando dinheiro público para divulgá-la. O governo está 
investindo em publicidade para comunicar o novo número de 
sintonia da emissora na TV digital. O presidente não apenas 
não cumpriu a promessa de fechar o que chamava de cabide 
de emprego. Ele duplicou a TV Brasil ao criar um segundo 
canal com o mesmo nome na antiga NBR. Estima-se que só 
a TV Brasil original custe R$ 600 milhões por ano, sendo que 
a produção de conteúdo próprio é pífio.

valdez maranhão e
Fabiano lopes Ferreira,

pré-candidato a Prefeitura
de bh pelo Pros, curtindo
a Feijoada do maranhão

em são luís, em 2019
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O presidente da Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM) e prefeito de Mo-
ema (MDB), Julvan La-

cerda, se reuniu com o procurador-
-geral de Justiça de Minas Gerais, 
Antônio Sérgio Tonet, no dia 13 de 
julho. Na pauta do encontro, esta-
va a implementação de medidas 
diante da decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG), no dia 9, em Ação Direta 
de Constitucionalidade ajuizada 
pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG).

Deliberação semelhante do 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Dias Toffoli, 
ao negar pedidos apresentados 
pelos municípios de Sete Lagoas 
(MG) e Cabedelo (PB), reforçou o 
entendimento da justiça mineira. 
Ambas podem afetar o poder de 
decisão dos prefeitos em realida-
des locais de combate à pandemia 
do coronavírus.

Segundo Julvan, que estava 
acompanhado do consultor jurídi-
co da associação, Mateus Moura, 
a medida cautelar deferida pelo 
TJMG não inovou no quadro apre-
sentado até então, uma vez que a 
tese do MPMG sempre foi pela na-

tureza vinculatória dos municípios 
à Deliberação nº 17. O presidente 
da AMM afirmou ainda que a 
medida é realmente importante 
para contenção da pandemia em 
algumas regiões do estado, mas 
pondera que ela se mostra injus-
ta e desnecessária para muitos 
municípios mineiros, principal-
mente para aqueles com menos 
habitantes, nos quais a incidência 
do novo coronavírus é mínima.

Tonet agradeceu a cooperação 
da AMM e disse que o momento é 
realmente muito crítico e apontou 
a importância da união de esforços 
para salvaguardar vidas, sem deixar 
de lado os cuidados com a atividade 
econômica. De acordo com Tonet, 
isso pode ser alcançado por meio da 
adesão ao Minas Consciente (Deli-
beração nº 39 do Comitê Estadual 
Extraordinário COVID-19).

O procurador-geral de Justiça 
acentuou que reconhece que em 
algumas regiões a contaminação 
pela COVID-19 não tem trazido 
grandes preocupações ao MPMG, 
mas reiterou que, “de forma geral, 
estamos vivendo o pior momento 
da pandemia no estado, realidade 
para a qual os promotores de 
Justiça estão atentos.”

O presidente da AMM tam-
bém levantou a necessidade de 
que sejam feitos alguns ajustes 
nas deliberações nº 17 e nº 39 
para que a normativa estadu-
al passe a observar o nível de 
incidência da pandemia nas 
diferentes regiões para fins de 
flexibilização. Tonet se prontificou 
a receber as propostas e levá-las 
ao conhecimento do Centro de 
Apoio Operacional das Promoto-
rias de Justiça de Defesa da Saú-
de (CAO-Saúde) para discussão e 
eventuais encaminhamentos ao 
comitê extraordinário.

comarcas

Também no dia 13 foi enca-
minhado para procuradores e 
promotores de Justiça de todo 
o Estado um roteiro de atuação 
para que, respeitada a indepen-
dência funcional de cada mem-
bro, o material possa auxiliar na 
adoção das medidas de acordo 
com a realidade de cada comar-
ca. “Nossa intenção não é punir 
os gestores municipais, mas dia-
logar e trabalhar ao lado deles, 
orientando-os na busca pelas 
melhores soluções, tendo como 
principal meta garantir a saúde 
da população. Quando, infeliz-
mente, não obtivermos sucesso 
nesses entendimentos, caberão 
as medidas administrativas e ju-
diciais pertinentes a cada caso”, 
explicou Antônio Sérgio Tonet.

A AMM reafirma que ingressa-
rá em referida ação, na condição 
de amicus curiae, para assegurar 
que os interesses municipais 
sejam considerados quando do 
julgamento.
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sua “bola de segunda” é o terror das defesas adversárias. O levantamento com 
apenas uma das mãos agita até os torcedores adversários nos ginásios por onde 
ela joga. Para muitos especialistas de vôlei, ela tem de tudo para se tornar uma 
das melhores levantadoras do mundo. Ela lidera as estatísticas de levantamento 
das últimas Superligas e, na edição 2018/2019, vencida pelo Itambé/Minas, foi 

eleita a melhor jogadora do campeonato (MVP). 
Atualmente, é apontada como um nome forte para 

defender a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em 2021. Aos 31 anos e com os pés 
bem firmes no chão, a levantadora Macrís fala de seleção 
brasileira, de Olimpíadas de Tóquio, de amadurecimento no 
Minas e revela que o tal levantamento com uma das mãos 
mescla habilidade e limitações.

A

o seu consórcio multibrasileiro

desembArgAdor do tJmg e bAchArel em
comunicAÇão sociAl – ws-paiva@hotmail.com 

WAnderley PAivA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“o minas contribuiu muito para
meu amadurecimento como atleta”

Levantadora Macrís fala sobre seu progresso no Minas, seleção brasileira e Olimpíadas de Tóquio

o retorno do futebol mineiro e seus riscos

A exemplo do campeo-
nato carioca, o fute-
bol mineiro também 
anunciou seu retorno. 

Em reunião no início de julho, 
com os 12 clubes da primeira 
divisão de Minas Gerais, a Fede-
ração Mineira de Futebol (FMF) 
marcou a volta do Campeonato 
Estadual para o dia 26 deste 
mês. O anúncio do recomeço 
do torneio, paralisado em 15 
de março, foi confirmado pelos 
dirigentes que participaram 
virtualmente do encontro.

Restam apenas duas ro-
dadas para o fim da primeira 
fase da competição. Segundo o 
presidente da FMF, Adriano Aro, 
as datas iniciais das semifinais 
em dois jogos estão mantidas. 
A decisão do Mineiro coincide 
com o início do Brasileiro mar-
cado para começar no dia 8 
de agosto.

A expectativa é que nos pró-
ximos dias, a FMF deve divulgar 
um protocolo de segurança, 
enviado dia 17 de junho para 
as autoridades sanitárias do 
governo estadual. No entanto, 
dificilmente acontecerão par-
tidas em Belo Horizonte por 
conta da resistência do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) que con-
sidera apressado o retorno do 
torneio por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

Mesmo com toda a ex-
pectativa para o retorno do 
futebol em Minas, existe muita 
preocupação dos especialistas. 
O Estado está vivendo o pico 
da pandemia com o aumento 
significativo do número de 
contaminados e de mortes pelo 
novo coronavírus.

Estudos ressaltam que a práti-
ca do exercício físico regular é útil 
para a prevenção da COVID-19, 
assim como no tratamento e 
controle de doenças crônicas. Mas 
a intensidade e o volume dos trei-
nos dos atletas de alto nível com-
prometem seu sistema imunoló-
gico e os incluem entre os grupos 
de risco para a doença que aco-
mete o mundo há cinco meses.

De acordo com especialistas 
da área esportiva, pessoas que 
fazem exercícios físicos de alta 
intensidade demoram mais a se 
recuperar. As primeiras 72 horas 
pós-esforço formam a chamada 
janela imunológica, quando a 
pessoa está mais suscetível e 
mais exposta, uma vez que as 
vias aéreas estão mais abertas 
e as mucosas das vias respira-
tórias ficam fragilizadas, com 
menor capacidade de proteção.

Neste caso, mesmo que este-
jamos todos ansiosos pelo retor-
no da bola rolando, ainda é cedo 
para o reinício das competições 
de futebol no país, isto porque, 
a retomada dos campeonatos 
profissionais representa um risco, 
não apenas para os atletas, mas 
para todos os envolvidos.

O futebol é um esporte de 
contato, e o contato físico não 
é recomendado no momen-
to. Muitos especialistas con-
cordam que é questioná-
vel já voltar a realizar gran-
des eventos, tanto pelos riscos 
à saúde dos envolvidos como 
pelo exemplo que isso dá à 
população. Mesmo que ne-
nhum espectador possa en-
trar nos estádios, até 300 pes-
soas estarão presentes em 
cada jogo: repórteres, cine-
grafistas, médicos e fisio-
terapeutas - além, claro, dos 
próprios jogadores, árbitros e 
comissões técnicas.

Em verdade, a essa altura, 
o principal debate não deveria 
ser a retomada dos campeo-
natos em meio aos registros 
expressivos de mortes em todo 
país, mas sim a criação de uma 
força-tarefa, liderada por Fede-
ração Internacional de Futebol 
(Fifa) e CBF, que garantam, 
com suas consideráveis reser-
vas financeiras, a proteção de 
empregos dos trabalhadores 
que não têm o mesmo res-
paldo dos atletas no topo da 
pirâmide.

como foi o seu início no vôlei, com quantos anos e onde começou?

Macrís - A minha inspiração para iniciar no vôlei veio de casa! Meus pais eram profes-
sores de educação física, ex-atletas da modalidade e com muito amor pelo esporte. Assim 
eu tive os primeiros passos com eles. Eu comecei a treinar vôlei efetivamente em clube, 
próximo dos 9 anos, em São Caetano do Sul (SP). Lá, passei por todas as categorias de 
base, desde a escolinha até o Juvenil. Inclusive, foi uma época muito vitoriosa, trazendo 
inúmeras experiências importantes para minha carreira.

na temporada 2013/2014, você foi eleita, pela primeira vez, a 
melhor levantadora da superliga. desde então, você lidera as 
estatísticas do fundamento. Ao que se deve toda essa qualidade 
técnica e reconhecimento?

Macrís - Primeiro, se deve ao trabalho do grupo, que é essencial! Quanto ao pessoal, 
sabendo que as escolhas desse reconhecimento individual foram por meio de estatísticas, 
claro que é positivo ser premiada por um aspecto relevante em relação ao levantamento. 
Porém, entendo que existem muitos outros que não podem ser mensurados pelas mesmas. 
No caso do levantamento, a estatística aponta à relação de quantas vezes a levantadora deixa 
suas atacantes no bloqueio simples ou sem bloqueio, pela quantidade total de bolas que 
você levanta, descontando também o percentual de erros ou faltas cometidas, chegando, 
assim, em um percentual de aproveitamento. Uma face positiva em relação a distribuição, 
mas que não compõem todas as nuances de ser uma levantadora. Por isso, sigo sempre 
em busca de evoluir e melhorar constantemente em todos os aspectos.

você representou o minas em três temporadas. Aqui pode se 
dizer que você chegou ao auge da sua carreira, após ser a mvP 
da superliga 2018/2019?

Macrís - O Minas realmente possibilitou alcançar um novo patamar na minha carreira. 
A excelente estrutura de um clube tão tradicional, novas experiências nacionais e inter-
nacionais, adquirir diferentes conhecimentos com técnicos estrangeiros, grupos fortes de 
trabalho e outros fatores contribuíram muito para o meu crescimento e amadurecimento. 
Esse trabalho em conjunto é essencial para um crescimento individual, e as experiências 
vividas vão compondo uma importante bagagem.

A sua chamada “bola de segunda” é o terror das defesas ad-
versárias. o levantamento com uma mão agita até o torcedor 
adversário. como você planeja essa bola de segunda e o levan-
tamento com apenas uma das mãos, não muito comum no vôlei?

Macrís - A bola de segunda pode ser um bom recurso diante de situações adversas, 
porém tem que ser avaliado o melhor momento. As equipes estudam os adversários e, 
então, sabendo que a qualquer momento posso passar de segunda, eles (adversários) 
ficam preparados para essa jogada, por isso, deixo para momentos estratégicos. Algumas 
vezes eu apenas percebo que é o momento, outras eu consigo observar se o bloqueio ou a 
defesa abriram uma brecha, outras vezes eu arrisco por ser situações que, normalmente, o 
time adversário está desatento. Mas, em outras situações, eu sou obrigada a tentar utilizar o 
recurso pela condição do passe/defesa, entre outros. Na execução, evito dar dicas corporais 
para, literalmente, enganar o adversário.

Em relação ao levantamento com uma das mãos, eu até falei isso recentemente, 
esse movimento é para suprir uma dificuldade técnica que tenho. Quando eu estou muito 
perto da rede, em uma situação adversa, eu tenho dificuldade de ir com as duas mãos, de 
encaixar a bola certinho para levantar e eu conseguir dar o direcionamento e a precisão 
no levantamento para a atacante. Então, o recurso que eu consegui foi levantamento com 
uma das mãos, diferente de outras levantadoras que têm facilidade ou técnica com as duas 
mãos. Não é uma busca por fazer algo inusitado ou para chamar atenção, como alguns 
podem pensar. Realmente é uma necessidade minha, por essa limitação da minha técnica.

durante este ciclo olímpico, você esteve presente na seleção 
brasileira. tem recebido diversos elogios do técnico José roberto 
guimarães. você acredita são pontos favoráveis para você estar 
na lista de convocadas para os Jogos olímpicos de tóquio?

Macrís - Apesar de eu ter participado de alguns campeonatos pela seleção no meu 
primeiro ano de convocação, em 2015, e, posteriormente, compondo o grupo em 2017 e 
em 2018 para outros campeonatos, eu só fiz, de fato, uma temporada completa com a 
seleção em 2019.

Eu acredito que, para Tóquio, o que mais vai contar será a condição do momento e o 
quanto poderá acrescentar, encaixar e ser benéfico para o grupo. O meu empenho será 
sempre em me aperfeiçoar, trabalhar firme buscando melhorar constantemente, para estar 
preparada, caso a oportunidade de convocação apareça, eu possa contribuir da melhor 
maneira para a seleção.

As suas três temporadas no minas fizeram de você uma atleta 
mais madura para vestir a camisa da seleção brasileira?

Macrís - Jogando pelo Minas, eu tive a oportunidade de participar, pela primeira vez 
em minha carreira, de duas semifinais e uma final de Superliga, quando fomos campeãs, 
na edição 2018/19. Disputei e vencemos três vezes o Campeonato Sul-americanos de Clubes 
(2018, 2019 e 2020). Em 2018, fomos vice-campeãs do Mundial de Clubes, então foram 
oportunidades e títulos inéditos, que contribuíram muito para a minha bagagem como 
atleta e para minha evolução. Todas essas vivências são muito benéficas e acredito que 
influenciam positivamente para um melhor desempenho em todos os aspectos. O Minas, 
com certeza, contribuiu muito para o meu amadurecimento como atleta.

muitos especialistas, inclusive o técnico zé roberto, já falaram 
que você tem de tudo para ser a melhor levantadora do mundo. 
você tem noção da sua importância para as colegas de equipe?

Macrís - Como levantadora, tenho consciência da minha responsabilidade e papel 
dentro da equipe. Por isso, sempre foco em melhorar todos os aspectos possíveis na 
função de levantadora para contribuir da melhor maneira para o equilíbrio do grupo 
e desenvolvimento do jogo. Trabalho bastante também para melhorar todos os outros 
fundamentos, além do levantamento, como saque, bloqueio e defesa, visando somar 
para o grupo da melhor maneira possível e adaptando sempre que necessário para tirar 
o melhor de cada atacante.

A temporada passada foi cancelada. na próxima ainda teremos 
muitas surpresas devido aos desdobramentos dessa pandemia. 
como você imagina que será daqui para frente, em termos de 
calendário, viagens, treinos e ginásios lotados?

Macrís - Estamos vivendo um momento de muitas incertezas e sem precedentes. Muitas 
adaptações serão necessárias para o “novo normal”, em todos os aspectos. Acredito que 
farão um grande trabalho em conjunto para avaliar as melhores condições de execução 
dos treinos e jogos, com segurança e melhores condições possíveis para todos. Provavel-
mente, ajustes no calendário devem ser feitos, viagens terão que ter cuidados redobrados 
e teremos que buscar novas formas de interagir e estar em contato com o público. Mas 
acredito ser possível encontrarmos soluções, principalmente, se cada um tiver consciência 
e responsabilidade nos próprios cuidados e atitudes de prevenção para o bem comum.

o que tem feito nesse período de isolamento e como tem lidado 
com essas mudanças?

Macrís  - Naturalmente, eu sou uma pessoa mais “caseira” e reservada. Então, para mim, 
essas mudanças não foram tão bruscas. Faço leituras variadas, vejo filmes, adoro documentá-
rios e filmes baseados em fatos reais, cuido e brinco com os meus gatos. Essas são algumas 
das coisas que costumo fazer no dia a dia. E, nessa quarentena, além dessas atividades, tenho 
aproveitado para organizar as coisas em casa, fazer faxinas mais completas, e também ten-
tando aumentar a interação online para compartilhar as vivências de atleta, veganismo e etc, 
além de deixar o papo em dia com amigos e familiares. Também estou mantendo as minhas 
atividades físicas e condicionamento, tudo dentro do possível e adaptado, já que estou em 
isolamento, sem acesso a academias ou área de exercícios. Tem sido um período de grandes 
reflexões, questionamentos e novas perspectivas diante das situações.
 

o que você costuma fazer em belo horizonte, fora do minas?

Macrís - Se eu não estiver no Minas, provavelmente, eu estarei em casa. Realmente 
tenho um perfil muito caseiro, além de ser mãe de quatro gatos adotados, que são puro 
amor e aprontam bastante também. Isso torna a minha estadia em casa muito mais 
divertida e alegre. Quando permitido, gosto de ir ao cinema, teatro, comer açaí e ir em 
restaurantes veganos, que gosto muito. Às vezes, em um fim de semana livre, gosto de 
dar uma caminhada no Parque Municipal ou na Praça da Liberdade, que são formas de se 
conectar um pouco mais com a natureza.

quando você passou a ser vegana e por que adotou essa filoso-
fia? Acredita que isso melhorou o seu rendimento profissional?

Macrís - Ser vegana está além da mudança nas escolhas para alimentação, é um novo 
estilo de vida. Vejo que, no fundo, desde criança, sempre tive um amor pelos animais, uma 
vontade enorme de proteger e cuidar deles. Mas passei a maior parte da minha vida sem 
fazer a conexão de como as minhas escolhas impactavam diretamente no sofrimento desses 
seres. Em 2016, enfim, eu tive conhecimento do veganismo e abri os olhos e a mente para 
várias realidades que eu desconhecia, quebrando muitos mitos e ideias pré-concebidas. E, 
então, com o embasamento necessário para buscar a mudança, iniciei 2017 completamente 
adaptada a esse novo estilo de vida.

Conforme viram na prática que eu não tive problemas no rendimento, condicionamento 
físico, força, desempenho, ou qualquer outra coisa, essas pessoas foram tranquilizando. 
Sobre os benefícios, vejo maior sensação de leveza para jogar, mais energia e resistência 
para exercícios de longa duração, recuperação muito melhor e mais rápida também. Quase 
zerei dores e inflamações antigas nas articulações, e etc, são alguns exemplos de benefícios 
que obtive provenientes da alimentação mais saudável, e, até hoje, me auxiliam nessa busca 
constante para me manter em alta performance. 

Fonte: Minas Tênis Clube
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