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PAndemiA FAZ DELIVERY crescer 94%

A necessidade de ficar em 
casa como forma de con-
ter a propagação do novo 

coronavírus fez a modalidade de 
delivery crescer no Brasil. Um es-

tudo da Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, analisou 
dados de mais de 160 mil usuários 
e mostrou que, entre os meses de 
abril e junho, os gastos com os 

principais aplicativos de entrega 
de comida (Rappi, Ifood e Uber 
Eats) subiram 94,67% no perío-
do, ou seja, quase dobraram na 
comparação entre janeiro e maio 

do ano passado. O valor médio 
consumido pelos clientes dessas 
plataformas também aumentou 
em 90%. E o serviço vai além da 
alimentação, afinal, remédios, 

itens de supermercado e compras 
em geral são igualmente encon-
trados nos apps.
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Haia analisa denúncias contra
Bolsonaro e olhos do mundo

se voltam para o Brasil
O Tribunal Penal Internacional de Haia começou a examinar 

denúncias contra Jair Bolsonaro pelo seu comportamento e 
gestão durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta fase, 
a Corte sediada na Holanda vai determinar se há evidências 
suficientes de crimes de gravidade dentro da jurisdição do 
tribunal. Mas, na avaliação do professor de direito internacio-
nal, Vladimir Feijó, independente do resultado, a imagem do 
Brasil no exterior já está prejudicada. “Estar sob investigação 
de fóruns internacionais, quaisquer que sejam, significa que 
os olhos do mundo estão atentos ao que ocorre dentro do 
nosso país”, acredita.

inverno exige cuidados
específicos com a pele
A chegada das baixas temperaturas, o vento e a falta de 

umidade castigam a pele. Para evitar problemas com o órgão, 
vulnerável a fatores como mudanças climáticas, poluição e 
até o excesso de água quente, é necessário uma rotina de 
cuidados específicos para essa estação. “Com o tempo, a 
nossa pele perde a elasticidade e se torna flácida, gerando 
as famosas rugas. Este processo pode ser potencializado pelo 
frio, que agride e resseca o nosso rosto. Mais um motivo para 
não abandonar o skincare no inverno e não se esquecer dos 
cremes rejuvenecedores e do estímulo contínuo de colágeno”, 
ressalta a dermatoligista Laís Leonor Rezende.

O ano de 2020 reservou desafios para várias áreas da economia devido à pandemia de 
coronavírus. Porém, o cenário para o mercado de segurança eletrônica é positivo e com 
expectativa de 12% de crescimento, segundo estimativa da Abese. Desde março, a venda de 
equipamentos de tecnologia como câmeras térmicas e reconhecimento facial, sobretudo 
para hospitais, supermercados e grandes indústrias, ajudaram o ramo que, em 2019, obteve 
faturamento superior a R$ 7 bilhões. Além disso, o segmento é responsável por gerar cerca 
de 250 mil empregos diretos e mais de 2 milhões indiretos.

JF realiza operação tapa-buracos
em ruas e avenidas de 30 bairros
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devido à covid-19, campanhas
tradicionais ficaram no passado

As campanhas eleitorais tradicionais, com contato físico, comícios, aglomerações, ban-
deiras, faixas, cartazes e programas de TVs são coisas do passado. Em 2020, a comunicação 
será quase que em sua totalidade por meio de redes sociais, até porque, este ano, ainda tem 
a crise sanitária. Essa é a avaliação do cientista político Malco Camargo (foto). No entanto, 
as pesquisas eleitorais e a presença dos marqueteiros, especialmente nas grandes cidades, 
continuam tendo importância singular no assessoramento dos candidatos.
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Mercado de segurança eletrônica 
tem expectativa de expandir 12%
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Projeto
“coletivo belAs”

promove o
autocuidado

feminino
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E D I T O R I A L

A

denúncias contra Bolsonaro no tribunal de
Haia prejudicam imagem do Brasil no exterior

O Tribunal Penal Inter-
nacional de Haia (TPI) 
começou a analisar de-

núncias contra o presidente 

do Brasil, Jair Bolsonaro, por 
delitos, supostamente come-
tidos, durante a pandemia de 
coronavírus. A Corte sediada em 
Haia, na Holanda, julga graves 
violações de direitos humanos, 
como genocídio, crimes contra 

a humanidade e de guerra. O 
edição do Brasil conversou com 
Vladimir Feijó (foto), advogado 
e professor de direito interna-
cional, para entender qual o 
peso de ser denunciado em um 
tribunal no exterior.

o que é o tribunal Penal internacional de Haia?

É o primeiro TPI permanente e faz parte do progressivo compromisso 
dos povos e países de proteção à vida humana em seus diferentes aspectos. 
Uma das linhas do direito internacional é o chamado direito humanitário, 
que começou a existir para proteger as pessoas que não participaram ou 
que deixaram de participar de hostilidades e também para restringir os 
meios e os métodos usados em combate militar. Mesmo antes da criação 
destes órgãos julgadores já havia pressão crescente no sentido de não 
deixarem passar impunes a violências praticadas contra a humanidade.

Qual é o peso de ser julgado por essa corte?

Estar sob investigação de fóruns internacionais, quaisquer que sejam, 
significa que os olhos do mundo estão atentos ao que ocorre dentro do 
nosso país. Além disso, que há suspeitas que as instituições internas não são 
suficientes para assegurar os parâmetros de comportamento esperados dos 
governantes, os níveis de vida e dignidade desejados a todas as pessoas. 
Pelo mundo inteiro, violações ocorrem, porém, quando a Corte de Haia 
passa a discutir um caso é porque já há pressão para que seja considerada 
uma situação grave que pode vir a justificar, no futuro, uma intervenção.

Quais foram os casos já julgados em Haia?

O TPI recebe algumas críticas quanto a sua efetividade. A opinião 
geral é que ele seria incompetente, parcialmente, porque desde sua 
entrada em vigor conduziu apenas 4 processos que levaram os acusados 
à condenação. Foram os casos de Al Mahdi, condenado por associação 
a Al Qaeda na prática de crime de guerra, pelos ataques intencionais 
contra religiosos e edificações históricas em Timbuktu; Bemba, con-
denado por ofensas contra a administração da justiça e corrupção 
durante os julgamentos dos crimes no Congo; Katanga, condenado 
por crimes contra a humanidade, em ataques à vila de Borgoro, no 
Congo; e Lubanga, condenado por crimes de guerra pela conscrição e 
uso de menores de 15 anos para o combate no Congo. Outros 3 casos 
já foram encerrados e tiveram como resultado final a absolvição dos 
acusados, 7 foram concluídos por falta de provas contundentes, mas 
podem ser reabertos caso novas evidências sejam levantadas. 

Quais acusações pesam sobre Bolsonaro?

Tenho conhecimento de quatro. Em três delas são descritos crimes contra 
a humanidade e uma quarta descreve fatos de crime de genocídio. O papel do 
presidente Bolsonaro frente à pandemia é foco das três primeiras, enquanto 
o descaso e efetivo desmanche das políticas públicas de proteção dos povos 
indígenas e do meio ambiente fundamentam os crimes de genocídio.  

Qual é o risco enfrentado por Bolsonaro no tribunal 
de Haia?

Pelo histórico da Corte, diria que o risco é baixo. Entretanto, nunca 
se sabe quando os ventos da história podem mudar. Particularmente, 
acredito que o TPI está apenas aguardando uma boa oportunidade para 
reduzir a pecha de julgador apenas de africanos. Figuras importantes 
vinculadas ao Tribunal disseram que não acreditam que a ação terá 
sucesso. É o caso do primeiro promotor da Corte, o argentino Luís Mo-
reno Ocampo, e da brasileira Sylvia Steiner, que foi juíza do TPI. Porém, 
ambos não foram incisivos em dizer que é impossível o julgamento. Pelo 
contrário, enfatizaram que é questão de levantar provas suficientes. 

não caberia denunciar ao superior tribunal Federal 
(stF)? 

Sobre a discussão se o caso não deveria ter sido apresentado ao procu-
rador-geral da República, Antônio Aras, para julgamento perante o STF, os 
querelantes devem manifestar provas de inação, má vontade ou suspeição 
do atual procurador. Suspeitas não faltam de seu alinhamento ao presiden-
te. Voltamos a ouvir a expressão “engavetador-geral da República”, já que 
queixas contra aliados e familiares de Bolsonaro são abandonadas pelo 
Ministério Público Federal. Há, inclusive, forte dissidência interna no órgão. 
Por outro lado, temos também o princípio da inerência, o TPI não depende 
da autorização dos Estados para iniciar um julgamento. Para os crimes de 
genocídio, a Corte tem competência de ofício, ou seja, o único requisito 
para o Tribunal possuir a devida competência para julgamento é de que o 
Estado, em que ocorreu o crime ou onde foi detido o suposto culpado, tenha 
aderido ao Estatuto de Roma, do qual o Brasil internalizou desde 2002.

como funciona o processo de investigação e julga-
mento do tPi?  

Antes das investigações em si há outra fase, a de exames prelimi-
nares. No caso de Bolsonaro, a situação encontra-se neste estágio. O 
Gabinete do Promotor deve determinar se há evidência suficiente de 
crimes de gravidade dentro da jurisdição do Tribunal, identificar ainda 
se há processos nacionais genuínos e se a abertura de uma investiga-
ção serviria aos interesses da justiça e das vítimas. Após isso, poderão 
ser colhidas evidências e identificação dos suspeitos para que sejam 
solicitados pedidos de prisão ou convocação para comparecer volun-
tariamente ao Tribunal. Sem a presença física do acusado, a Corte de 
Haia não pode conduzir seus trabalhos, ou seja, não existe processo 
à revelia. O Tribunal é composto por 18 juízes, para garantir a isenção 
do julgamento e também o duplo grau de jurisdição. Três juízes são 
sorteados para participar do pré-julgamento, outros três são sorteados 
para a audiência em si e outros cinco são preventivamente sorteados 
caso haja recurso contra a sentença proferida. Ao final da investigação, 
os três magistrados decidem se há provas suficientes para o caso ir a 
julgamento. Neste estágio, os outros três juízes conduzem os trabalhos 
em fases escrita e oral para, ao final do contraditório e ampla defesa, 
se pronunciarem sobre existir evidências suficientes para provar, além 
de qualquer dúvida razoável, que o acusado é culpado da acusação 
recebida. É deles a competência para proferir a sentença e determinar 
reparação às vítimas. 

em caso de condenação, quais são as punições pos-
síveis?

O Estatuto de Roma prevê penas de privação de liberdade ao 
máximo de 30 anos pelo somatório de condenações, de multa e 
de perda de produtos, bens e haveres provenientes, direta ou indi-
retamente, do crime. Neste último caso, isto inclui a indenização às 
vítimas ou seus parentes.

independente de Bolsonaro ser julgado ou condena-
do, qual é o peso, diante da comunidade internacio-
nal, de ter um presidente denunciado ao tPi?

É um claro sinal de dúvida quanto à manutenção dos compromis-
sos internacionais firmados. Paira sobre o seu governo o vício moral 
de insegurança jurídica. Com isso, o processo diplomático e os custos 
político e econômico de aprovação de qualquer acordo internacional 
de longo prazo são elevados, quando não simplesmente adiados ou 
abandonados. Estar no rol de perpetradores de crimes de competên-
cia do TPI é quase que uma comprovação de que se encabeça um 
regime que não respeita o Estado de Direito, o devido processo e a 
democracia material.

da redação

Se você ainda não viu, vale a pena 
dar uma googlada na cena em que o 
presidente Jair Bolsonaro exibe para uma 
significativa aglomeração uma embala-
gem de hidroxicloroquina, medicamento 
que tem defendido contra a COVID-19. Já 
vou avisando: será uma das coisas mais 
grotescas que você terá visto nos últimos 
tempos. No vídeo, Bolsonaro, infectado 
pelo vírus, caminha no Palácio do Alvo-
rada até o espelho d’água, que o separa 
de seus apoiadores. Logo depois de ouvir 
algumas manifestações de apoio, saca 
do bolso uma caixa do medicamento e 
o ergue com as duas mãos acima de sua 
cabeça como se levantasse um objeto ou 
símbolo religioso. Os fiéis, digo, apoiado-
res aplaudem e gritam.

Neste ato, o presidente tem a intenção 
de transformar a hidroxicloroquina em 
uma espécie de relíquia sagrada capaz 
de trazer a cura para a nova peste que 
assombra e dizima milhares de pessoas 
em todo o mundo. Parece uma cena de 
filme medieval em que um rei ou um 
papa exibe o santo graal ou a cabeça de 
São João Batista para uma multidão de 
servos ignorantes. A alusão que faço à 
idade média não é desinteressada. Em 
pleno século XXI, mais de 500 anos depois 
do início do renascimento, após tantas re-
voluções culturais, industriais e científicas, 
ver um líder nacional defender o uso de 
uma substância comprovadamente sem 
eficácia me parece um retrocesso milenar. 
O que é pior: apesar de toda manifesta-
ção científica contrária ao uso, parte da 
população brasileira prefere acreditar no 
que diz seu messias.

O ato no Palácio do Alvorada não 
foi a primeira vez que o presidente fez 
publicidade gratuita para o medica-
mento. Assim que teve a infecção pelo 
novo coronavírus comprovada, Bolso-
naro gravou um vídeo em que aparece 
todo pimpão tomando um comprimido 
e dizendo que já está melhorando da 
doença. Ele finaliza o vídeo como se 
estivesse em um comercial de marga-
rina. “Eu confio na hidroxicloroquina 
e você?”, ele pergunta. Se você ainda 
não viu esse vídeo também, não deixe 
de assistir.

Na semana passada, a Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou 
um posicionamento contra o uso da 
hidroxicloroquina para o tratamento da 
COVID-19. Na nota, a SBI citou estudos 
publicados que comprovam a ineficácia 
do medicamento em qualquer fase da 
doença e recomendou que ele fosse 
abandonado. A entidade solicitou ainda 
que agentes públicos, incluindo muni-
cípios, estados e o próprio Ministério 
da Saúde reavaliem suas orientações 
de tratamento, não gastando dinheiro 
público em tratamentos ineficazes e 
que podem causar efeitos colaterais. É a 
ciência tentando iluminar os caminhos 
a serem seguidos neste momento de 
obscurantismo nas mentes de tantas 
pessoas.

Enquanto nosso presidente trava 
uma guerra ideológica contra a ciência, 
mais de 80 mil brasileiros já perderam 
a vida pela COVID-19. Desde o início da 
pandemia, Bolsonaro adotou um tom 
negacionista. Você se lembra que em 

rede nacional ele chamou o novo co-
ronavírus até de gripezinha. Com essa 
postura, já somos o segundo país com 
maior número de mortes pela doença. 
Só ficamos atrás dos Estados Unidos, 
cujo presidente serve de exemplo para 
o nosso.

É assustador analisar e comparar 
os gráficos da evolução por morte de 
COVID-19 do Brasil com outros países. A 
diferença entre as curvas daqui e com as 
curvas da Itália, Espanha e França são 
muito evidentes. Lá, como você se lem-
bra, houve um rápido crescimento de 
mortes até chegar no pico. Em seguida, 
as curvas têm uma forte queda. Hoje, 
a Itália, que já contabilizou 919 mortes 
em um dia, apresenta uma média de 15 
óbitos diários. Aqui no Brasil, atingimos 
o pico e caminhamos de lado. Há mais 
de dois meses registramos mais de 
mil mortes todos os dias, em média. 
A queda brusca do número de mortes 
nesses países coincide com as medidas 
de forte controle do isolamento social, 
utilização de máscaras e higienização 
de ambientes, atitudes tão recomenda-
das pelos cientistas. Na maioria desses 
lugares, um lockdown de 8 semanas 
serviu para diminuir drasticamente a 
contaminação e permitiu uma reaber-
tura mais controlada e segura.

Aqui, enquanto o governo federal 
não levar a sério essa pandemia e 
seguir os conselhos da ciência, vamos 
seguir perdendo milhares de vidas e 
continuaremos impedidos de reabrir a 
economia, até que uma vacina inventa-
da pela ciência venha nos salvar.

A relíquia do presidente
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À espera de um novo mundo
s autoridades públicas nas três esferas: federal, estadual e municipal, 
cada uma com sua peculiaridade, têm proporcionado aos brasileiros 
informações e orientações de como se proteger contra a COVID-19, 
tudo isso sob a bússola da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Diariamente, a instituição transmite subsídios necessários ao direcionamento 
de como deve ser abordado o assunto, levando em consideração os protocolos, 
ditames, costumes e os preceitos de cada país.

Em todo o Brasil, depois de mais de 120 dias de isolamento social, as pes-
soas já perceberam que o tema é efetivamente sério e merecedor de cautelas e 
de distanciamento. Assim, não se trata apenas de uma “gripezinha” qualquer. 
Estamos, incontestavelmente, diante de uma pandemia, uma verdadeira guerra 
biológica sem precedentes em toda a história. Então, cada um ao seu modo 
tem de se tornar responsável pelos seus atos, sobretudo, para evitar que suas 
atitudes imprudentes possam prejudicar terceiros e aumentar o contágio, o 
que seria um desastre sanitário. Aliás, as pessoas devem ter consciência que o 
distanciamento é importante para prevenção ao coronavírus em lojas, super-
mercados, restaurantes e etc.

Contudo, outros locais também estão convocados a continuar investindo 
nos cuidados, inclusive, o segmento industrial, adotando barreiras transpa-
rentes de proteção entre os funcionários durante a utilização do refeitório. A 
medida carece chegar também nos consultórios médicos, objetivando fazer 
uma divisão entre o profissional e o paciente.

Em síntese, estamos discorrendo a respeito de uma tarefa que envolve toda 
a comunidade com o intuito de preservar vidas, mesmo que haja um sacrifício 
enorme de alguns em benefícios de todos. O medo e a dor dos infectados, 
somando às vítimas fatais dessa famigerada pandemia, convida a humanidade 
para uma reflexão, criando uma nova cultura, no qual a sua vida e seu estilo 
de comportamento diário interessa não só aos seus parentes como corria até 
então, mas também aos seus vizinhos e as demais pessoas de nossa nação.

 A partir da eliminação do germe em nosso meio, o mundo não será o 
mesmo, profetizam os filósofos e profissionais especializados como médicos, 
psicólogos e etc. O difícil vai ser instituir os novos parâmetros de como se esta-
belecerá esse novo planeta prestes a surgir em todos os continentes. A quem 
caberá definir as regras futuras? Seriam os atuais governantes, a ciência, a 
religião ou a filosofia? Acrescenta-se ainda mais indagações. Como perpetrar 
mudanças milenares dos hábitos de hoje? Porventura essa mágica expectativa 
seria calcada na fé religiosa, baseada na Escritura Sagrada, empreendida e 
difundida massivamente após a era de Jesus Cristo na terra?

Eis as interrogações que certamente irão pautar o nosso imaginário, porém, 
com uma certeza: o germe causador da COVID-19 trouxe a tão propalada igualda-
de entre ricos e pobres por causa de sua virulenta força contagiosa. Relativamente 
ao debate em analogia ao futuro, podemos considerar se tratar apenas de uma 
tese projetada ao espaço vazio para postergar as tantas indagações que ninguém, 
nem mesmo os maiores pensadores deste século XXI estão aptos a responder, ao 
menos por enquanto. Quem sabe uma luz divina possa nos guiar rumo a uma 
vida mais humanizada e sem egocentrismo destes tempos atuais.
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digitalização nas eleições não
dispensa bom marketing político

À espera do período próprio para as con-
venções partidárias, que serão realiza-
das entre agosto e setembro, os grandes 

e pequenos partidos de Minas, sobretudo, em 
Belo Horizonte, se agitam para colocar em 
campo um número expressivo de candidatos.

Na capital, já estão formadas alianças com 
grupos políticos para um maciço apoio ao proje-
to de reeleição do atual prefeito Alexandre Kalil 
(PSD). Por seu turno, o seu principal concorren-
te, o deputado João Vitor Xavier (Cidadania), 
está com tudo acertado em seu partido. Dizem 
por lá que serão 5 legendas unidas em torno 
da candidatura.

Mas, como tem se registrado em todo o 
Brasil, o pleito será diferente em tudo este 
ano. Primeiro pela digitalização, que também 
chegou às bases das campanhas eleitorais. De-
pois, pelo fato da COVID-19 ter forçado os velhos 
nomes da política nacional a se reinventarem, 
caso queiram continuar na vida pública. Sendo 
assim, resta apenas lembranças e experiências 
passadas para concorrer na peleja de 2020.

O professor universitário e cientista político, 
Malco Camargo, tem a seguinte opinião sobre 
o assunto.  “O marketing eleitoral tradicional, 
com grandes produções de TV, mobilização em 
massa para distribuição de material impresso 
e estrutura pesada e cara já vinha perdendo 
força pleito após pleito e, com o advento da 
pandemia, recebe uma sentença de morte. A 
campanha deste ano será digitalizada, ágil, 
leve, com métricas e também mais barata que 
todas as anteriores. Mais que isso, a realidade 
experimentada compulsoriamente será a tônica 
das próximas eleições”.

marqueteiros experientes

Apesar da inovação e da tecnologia, alguns 
itens continuaram fazendo parte do cenário. É 
o caso das pesquisas eleitorais que podem in-
fluenciar sobremaneira o resultado das campa-
nhas, especialmente nas grandes cidades, como 
BH. Para além desta realidade, os marqueteiros 
estão mais atuantes do que nunca.

Aliás, Minas é celeiro de profissionais de 
marketing político. Quem é da geração dos 
anos 1990 se lembra de Almir Sales (Agência 

Casablanca), tido como um dos mais expressivos 
atuantes no ramo de assessorar candidatos de 
proeminente influência nas disputas, locais, 
estaduais e nacionais. Outro publicitário de 
renome com uma boa lista de vitórias em seu 
currículo é Hyé Ribeiro. Ao longo dos anos, 
ele sempre participa de diferentes campanhas 
eleitorais, inclusive, este ano já está diretamente 
ligado ao movimento visando o pleito de 2020.

Não é novidade no segmento da comuni-
cação que Cacá Moreno (Agência Perfil) tem 
fortes ligações com o atual prefeito Alexandre 
Kalil (PSD). O marqueteiro já está no mercado 
há 3 décadas e coleciona inúmeras vitórias. Em 
Minas, nos últimos anos, não se pode falar em 
marketing político sem mencionar também o 
nome de Paulo Vasconcelos, um mineiro de 
referência nacional.

Complementando esta lista, o destacado 
publicitário Roberto Hilton, por sinal, muito 
ligado ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). 
Existem ainda o marqueteiro Marcos Coimbra 
e o jornalista Eduardo Guedes, atualmente 
prestando serviço ao governo do Mato Grosso 
do Sul. Por último, Regis Souto, ex-secretário de 
Comunicação do então prefeito Marcio Lacerda.

cacá moreno é destaque no segmentoHyé ribeiro apresenta lista vitoriosa de trabalhoAlmir sales tem muita experiência
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Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
se reinventa para manter sua atuação

Não foram poucas as adversidades impostas 
aos mineiros nos últimos 6 meses. As fortes 
chuvas que castigaram o Estado no início do ano 
e a pandemia causada pelo coronavírus coloca-
ram a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) à prova. Assumindo o protagonismo 
que lhe cabe, o Parlamento se reinventou para 
apresentar respostas céleres e efetivas, mesmo 
nesse contexto de dificuldades.

Não era possível imaginar os desafios que 
viriam pela frente quando as tempestades de 
verão deixaram um rastro de destruição em 
diversos municípios. Ainda em fevereiro, a As-
sembleia aprovou proposições para autorizar o 
Poder Executivo a antecipar parcelas de recursos 
devidos às cidades em situação de emergência 
e isentar de taxas a emissão de nova via de 
documentos danificados em decorrência das 
pancadas de água.

Em seguida, a crise sanitária sem preceden-
tes provocada pela COVID-19 chegou a Minas. A 
ALMG colocou o enfrentamento ao coronavírus 
no centro de suas atividades, a começar pela 
adaptação do processo legislativo. Seguindo 
rígidos protocolos científicos, foram suspensos 
os trabalhos presenciais no Parlamento em 25 
de março.

Tendo em vista o isolamento social imposto 
pela pandemia, a Assembleia regulamentou a 
análise remota de projetos, com prazos reduzi-
dos de tramitação e votações realizadas de for-
ma on-line. Servidores da Casa desenvolveram 
um sistema próprio, sem custos, que permitiu 
a manutenção dos trabalhos. Foram aprovadas 
dezenas de proposições fundamentais neste mo-
mento, como as que reconheceram a situação 
de calamidade pública no Estado e em mais de 
400 municípios.

Outros marcos da atuação da ALMG no 
período foram normas como a Lei 23.636, que 
tornou obrigatório o uso de máscaras de pro-
teção em Minas Gerais, e a Lei 23.632, a qual 
criou o Programa de Enfrentamento dos Efeitos 
da Pandemia e permitiu a destinação de aproxi-
madamente R$ 300 milhões para o combate da 
doença, por meio de emendas parlamentares.

Fiscalização do executivo
Ao convocar secretários e gestores do Poder 

Executivo para prestar esclarecimentos sobre as 
ações de governo para prevenção e combate 
à pandemia, a Assembleia não abriu mão da 
sua função fiscalizadora. A dinâmica seguiu os mol-
des do Assembleia Fiscaliza, evento que não pôde 
ter suas reuniões realizadas no atual contexto.

Parlamentares apresentaram seus questio-
namentos e sugestões de aprimoramento das 
políticas públicas. Participaram dos encontros 
os secretários de Estado de Fazenda, de Saúde, 
de Planejamento, de Educação, de Agricultura 
e de Cultura, gestores do Executivo, prefeitos, 
representantes de entidades e pesquisadores.

cPi
 Também é destaque o trabalho desempe-

nhado pelos integrantes da CPI de Brumadinho, 
que fez com que eles recebessem dos familiares 
das vítimas do rompimento da Barragem do Cór-
rego do Feijão uma homenagem pelo esforço 
na apuração do crime.

Os parentes das vítimas também participa-
ram de solenidade na ALMG, ainda no fim de 
janeiro de 2020. Na ocasião, foi inaugurada, em 
frente ao Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira, uma placa de aço que tem gravados 
os nomes de todos os atingidos pelo desastre 
socioambiental.

Projetos aprovados pelos deputados institu-
íram dia de luto em memória das vítimas e es-
tabeleceram que obras realizadas com recursos 
da Vale, provenientes de reparação financeira 
pela tragédia, tenham afixadas placas com os 
nomes dessas pessoas.

seminário
Embora a prioridade tenha sido o comba-

te à COVID-19, a Assembleia não se furtou à 
apreciação de outras importantes matérias, 
como a reforma da Previdência. As propostas 

do governo iniciaram sua tramitação, que foi 
interrompida para que os servidores fossem 
envolvidos em um amplo debate sobre as mu-
danças pretendidas na legislação, no Seminário 
Reforma da Previdência do Estado.

As representações sindicais apresenta-
ram 244 propostas, que foram consolidadas 
em documento entregue ao governo. Durante 
o evento, parlamentares, gestores, sindicatos e 
palestrantes convidados traçaram um panorama 
da reforma proposta em Minas Gerais, dos aspec-
tos mais relevantes da legislação federal sobre o 
tema e da implementação das novas regras em 
outros estados. A expectativa dos deputados é 
votar a proposta na primeira quinzena de agosto.

Parcerias
Também foram firmadas importantes parce-

rias em apoio à ciência e à pesquisa. Convênio 
com a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) resultou na destinação de R$ 1,5 mi-
lhão do orçamento da ALMG, fruto da economia 
com a redução da verba indenizatória, para 
ações e pesquisas relacionadas ao enfrenta-
mento do coronavírus.

A união de esforços com o governo viabilizou 
a transmissão de teleaulas para estudantes da rede 
pública estadual pela TV Assembleia, contemplan-
do alunos de 79 municípios que não contam com 
o sinal da Rede Minas. Estima-se que a iniciativa 
tenha beneficiado de 200 a 300 mil estudantes.

Outra parceria, com o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), permitiu maior acesso da 
população aos serviços do Poder Judiciário, além 
de maior agilidade na tramitação de processos.

Apesar das restrições impostas pela covid-19, Assembleia
não se furtou a desempenhar suas funções constitucionais
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Prestígio do Patrus
Uma análise feita por jornalistas da crônica política indica 

que o atual presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), continua 
sendo o mais equilibrado nas suas falas em público. Por essa 
razão, nutre um bom prestígio perante os formadores de 
opinião no estado.

Falta de prática
Volta e meia o governador romeu Zema (Novo) faz decla-

rações que o evidencia como um administrador bem inten-
cionado, mas sem traquejo político. E isso deixa a população 
sem entender a sua pose de homem público diante de uma 
atuação de certa forma dúbia.

Kalil em alta
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), man-

tém seu estilo bolsonarista, usando frases fortes, batendo de 
frente com os adversários e criando fatos políticos por meio 
de suas falas quase sempre consideradas açoitas. Mas apesar 
da polêmica, ainda possui prestígio junto à população. Resta 
saber quando chegar a hora da eleição deste ano.

sucessão em contagem
Conhecedores da política de Contagem avaliam que o atual 

prefeito Alex de Freitas deve estar se aposentando da vida 
pública. No início deste ano, ele anunciou que não iria mais 
disputar a reeleição. Aí, surgiu a informação nos bastidores 
que o prefeito estaria se preparando para disputar a Câmara 
Federal, em 2022.

turismo em sabará
Enfim, o prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), deixou 

de olhar o município apenas com seus problemas na periferia e 
resolveu atuar firme para voltar a badalar as atrações turísticas 
da histórica cidade. Antes tarde do que nunca!

Política em nova lima
As habilidades políticas do atual chefe do Executivo de 

Nova Lima, vitor Penido (DEM) não foram suficientes para 
convencer o seu vice-prefeito João marcelo dieguez Pereira 
(PSDB) a concorrerem juntos. Ambos estarão em lados opostos 
na sucessão deste ano.

Fim das impunidades
No Brasil e no mundo, o celular não serve apenas para 

comunicação rápida entre os usuários. Os aparelhos têm 
funcionado também como ferramenta para registrar cenas 
inusitadas, inclusive de agressões e outros crimes. Ainda bem, 
não é mesmo?

Harmonia na educação
De acordo com observação da jornalista natuza nery, o 

governo federal está adorando os primeiros dias de atuação 
do novo ministro da Educação, milton ribeiro. “A lua de mel é 
plena até o momento, mas vamos ver com o passar dos meses”, 
especula a comunicadora.

sem verba
A jornalista Patrícia campos melo atacou: “Acho estranho 

o governo federal orientar o corte de verba da Educação, es-
pecialmente nas escolas básicas, para atender outros setores 
oficiais. Isso é menosprezar a importância e o futuro dos estu-
dantes que dependem do sistema de ensino público”, vaticina.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23636&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23632&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/?albPos=1
https://sites.almg.gov.br/reforma-previdencia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=reforma-previdencia
https://sites.almg.gov.br/reforma-previdencia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=reforma-previdencia
https://sites.almg.gov.br/reforma-previdencia/seminario/resultados.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
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Busca por câmeras térmicas sobe 121,5%
e impulsiona setor de segurança eletrônica

O futuro de Minas e a capacidade do es-
tado retomar os trilhos de crescimento 
econômico e fazer dele instrumento 
efetivo de inclusão e transformação 

social, com geração de emprego e bem-estar 
social, estão nas mãos dos nossos 77 deputa-
dos estaduais - nos próximos dias e semanas 
eles terão a oportunidade de decidir sobre a 
proposta de reforma da Previdência encami-
nhada à Assembleia Legislativa pelo governador 
Romeu Zema (Novo). Iniciativas semelhantes 
já foram aprovadas no âmbito da maioria dos 
estados brasileiros. Em Minas, neste momento, 
a aprovação da reforma da Previdência é abso-
lutamente necessária para estancar a sangria 
provocada por déficits sucessivos e crescentes, 
que já colocam o Estado em situação de insol-
vência e podem levá-lo à falência irreversível.

Os números são dramáticos. Em valores atu-
alizados, o déficit da Previdência dos servidores 
públicos mineiros, acumulado ao longo dos últi-
mos anos já atinge R$ 130 bilhões – deste total, 
R$ 85,5 bi referem-se ao período 2013/2020. 
Na verdade, os números das despesas com 
pessoal, ativo e inativo (aposentados e pensio-
nistas) explicam o grave desajuste das contas 
públicas de Minas Gerais. Em 2019, a receita cor-
rente líquida estadual foi de R$ 64 bilhões. No 
mesmo período, a despesa bruta com pessoal 
atingiu R$ 52 bilhões – ou seja, 81% da receita 
do estado são consumidos pelo pagamento 
de servidores ativos e inativos. Sobram menos 
de 20% para realizar investimentos em áreas 

essenciais para a população – saúde, educação, 
segurança pública e em infraestrutura de apoio 
ao setor produtivo, indispensável para que a 
economia possa funcionar. O Estado vive para 
cobrar impostos e pagar o funcionalismo. 

Se a reforma não for aprovada, a perspecti-
va é de que estes números continuem crescendo 
de forma absolutamente descontrolada pelo 
simples fato de que, hoje, as despesas crescem 
mais do que as receitas. É um cenário que se 
agrava a cada dia: em 2002, havia 1,6 servidor 
ativo para cada aposentado e/ou pensionista 
– hoje essa relação caiu para 0,6. Como re-
sultado, o déficit da previdência estadual vem 
crescendo exponencialmente, saltando de R$ 
5,8 bilhões em 2013 para R$ 12,5 bilhões em 
2019, somando R$ 85,5 bilhões neste período. 

Com esse cenário, a reforma da Previdência, 
que já era absolutamente necessária, torna-se 
urgente e emergencial. Discutir a proposta 
encaminhada pelo governador mineiro, 
aperfeiçoá-la e aprová-la é, neste momento, a 
missão dos deputados mineiros, que, majori-
tariamente, estão comprometidos com Minas 
Gerais e contam com a confiança da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fie-
mg) de que conduzirão o projeto da melhor 
maneira para o estado. Ademais, a proposta 
é justa e necessária, tanto que já foi analisada 
e aprovada pelos deputados da Comissão de 
Constituição e Justiça.

Seus principais pilares são o total respeito 
aos chamados “direitos adquiridos” e o menor 

impacto possível sobre os servidores. Compa-
rando a reforma em tramitação na Assembleia 
Legislativa com outras já aprovadas em outros 
estados, constata-se que, aqui, o aumento da 
alíquota de contribuição previdência é o menor 
de todos, sobretudo para os servidores que 
ganham menos: 83% dos servidores (153 mil) 
vão pagar menos que o teto mínimo previsto, de 
14%. A regra é: quem ganha mais, paga mais: 
quem ganha menos, paga menos.

O segundo pilar da reforma da Previdência 
em Minas - o estabelecimento da idade mínima 
para aposentadoria - segue parâmetros utiliza-
dos de forma universal em todos os países que 
já fizeram suas reformas, inclusive o Brasil. O 
principal argumento é exatamente a mudança 
no perfil demográfico que tem aumentado 
permanentemente a expectativa de vida das 
pessoas. A reforma é o primeiro passo para 
que Minas retome os caminhos do crescimento 
econômico e da transformação social. A reforma 
vai propiciar uma economia de R$ 32,6 bilhões 
em 10 anos, dinheiro que vai financiar projetos 
e programas em áreas essenciais para a popu-
lação na educação, saúde e segurança pública.

Felizmente, temos a certeza, pelo histórico 
de bons trabalhos prestados a Minas Gerais e 
aos mineiros, que nossos deputados avaliarão 
e estudarão com competência e propriedade a 
reforma da Previdência – uma oportunidade 
que se abre para que o estado retome, com for-
ça e consistência, os caminhos do crescimento 
e dos avanços sociais.

Futuro de minas

Apesar do primeiro semestre 
conturbado para diversas áreas da 
economia por conta da COVID-19, 
a crise não abalou o mercado de 
segurança eletrônica. A pandemia 
fez surgir novas demandas e a co-
mercialização de tecnologias como 
câmeras térmicas e reconhecimento 
facial incrementaram as vendas do 
segmento. De acordo com previsão 
da Associação Brasileira das Empre-
sas de Sistemas Eletrônicos de Segu-
rança (Abese), o ramo está otimista 
e com expectativa de crescimento de 
12% este ano. O faturamento foi de 
R$ 7,17 bilhões em 2019.

A presidente da Abese, Selma 
Migliori, esclarece que as pessoas 
vêm buscando alternativas na tec-
nologia pra poder evitar o contato. 
“Os dispositivos de reconhecimento 
fácil tiveram destaque e uma gran-
de procura. Também as câmeras 
térmicas muito utilizadas para mo-
nitoramento de florestas e fronteiras 
foram adequadas pela indústria para 
auxiliar na saúde e colaborar com a 
necessidade atual. Ela permite medir 
a temperatura corporal e é capaz de 
identificar quadro de febre, um dos 
sintomas da COVID-19. Esse equipa-
mento chegou a 121,5% de aumento 
nas vendas de março até julho”.

Outras soluções como videomo-
nitoramento, sistemas de alarme, 
controle de acesso e portaria remota 
tiveram aumento de orçamentos, mas 
não efetivamente nas vendas. “Esse 
último produto auxilia na redução de 
custos e permite o atendimento em 
condomínios e empresas a distância. 
A demanda por essa tecnologia ainda 
está reprimida, pois muitos locais não 
permitem a entrada de prestadores de 
serviço para instalação nesse momento. 
Mas assim que a crise sanitária passar, 
esse será um nicho que deverá crescer 
30% ou mais”, revela.

Entre os empreendimentos que 
procuram por ferramentas de seguran-
ça eletrônica estão os shopping centers, 
hotéis e grandes indústrias, visando o 
processo de retomada das atividades. 
“Também os supermercados e hospitais 
que são atividades essenciais e não pa-
raram. Foram os que mais consumiram 
tecnologia para prevenir a contamina-
ção devido ao grande fluxo de pessoas 
nesses ambientes”, informa Selma.

Samir Bittar é sócio proprietário de 
uma empresa do ramo de segurança 
eletrônica e afirma que houve uma que-
da brusca nas receitas no início da pan-
demia. “Isso porque nosso público é o 
comércio varejista, no qual boa parte pre-
cisou fechar as portas. Com isso, come-
çamos a abranger outras áreas também 
como grandes indústrias e hospitais, que 
agora tem sido nossos maiores clientes”.

Ele diz que as câmeras térmi-
cas e reconhecimento facial são 
tecnologias muito procuradas e 
tiveram um aumento de 30%. 
“Essas ferramentas são excelentes 
para atender a demanda atual. A 
leitura da temperatura é instantâ-
nea e permite, por exemplo, iden-
tificar se a pessoa está com febre. 
Em média, o custo gira em torno 
de R$ 7 a 10 mil”. Recentemente, 
a empresa fez a instalação de 80 
câmeras em um hospital, inclusive, 
em leitos de UTI, o que possibilita 
o acompanhamento dos pacientes 
24 horas por dia e sem a presença 
física do profissional de saúde.

O contato direto com clientes 
e a panfletagem foram reduzidos. 
“Temos apostado no marketing 
digital e divulgação do nosso tra-
balho pelo site e redes sociais. No 
quesito funcionários, a empresa tem 
seu quadro de colaboradores fixos, 
mas também lida com prestadores 
de serviços autônomos, no qual 
recebem por serviço executado. Mas 
assim que a situação da pandemia 
for normalizada, retomaremos a 
contratação”, conclui.

demissões e contratações

Esse é um mercado importante 
para a economia, responsável por gerar 
cerca de 250 mil empregos diretos e 
mais de 2 milhões indiretos. No atual 
momento, no qual muitos trabalhadores 
foram dispensados, o setor de segurança 
eletrônica também se surpreendeu posi-
tivamente. “Mais de 75% das empresas 
não demitiram funcionários, inclusive, 
algumas chegaram a contratar para 
atender a demanda por tecnologia 
disponível para colaborar com a saúde 
nesse período”, acrescenta Selma.

E a tendência é crescer a quantida-
de de empregos gerados. “Embora ofe-
reça produtos para área de segurança, 
as câmeras térmicas transitam também 
nos mais diversos segmentos e podem 
ser usadas para a saúde, agronegócio, 
combate à violência, cidades inteligen-
tes. Haverá uma busca pela portaria 
remota nos próximos meses, apesar de 
as pessoas, equivocadamente, acredita-
rem que a tecnologia desemprega os 
porteiros. Na verdade, os profissionais, 
principalmente os de maior faixa etária, 
têm a possibilidade de se capacitarem 
e serem inseridos em uma empesa de 
monitoramento”, finaliza.

crescimento do mercado

mercado faturou r$ 7,17 bilhões em 2019

Ano

2015

2016

2017

2016

2016

2018

2019

r$ (BilHÕes)

R$ 5,4

R$ 5,7

R$ 6,04

R$ 5,7

R$ 5,7

R$ 6,53

R$ 7,17

PorcentAgem

7%

6%

6%

6%

6%

8%

10%
Fonte: Abese
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vírus palaciano
“Pelo visto, o novo coronavírus está gostando de circular 

livremente no Palácio do Planalto. Cada hora tem um figurão 
sendo infectado”. Palavras do diretor do Instituto Butantan, 
dimas covas.

Falta estrutura
Comentando em relação ao aumento do nível de pobreza 

no Brasil por conta da pandemia, o advogado roberto delman-
to Junior afirmou: “Tem coisas que precisam ser urgentemente 
resolvidas. Por exemplo, até hoje 40% da população brasileira 
ainda não tem saneamento básico em suas casas. Isso é um 
absurdo”, avaliou

estado laico
Defendendo a presença do ministro milton ribeiro na pasta 

da Educação, o filósofo luiz Felipe Pondé voltou à história no 
princípio da era cristã para lembrar: “Os evangélicos sempre 
foram contra a junção do Estado com a religião. Acredito que 
o ministro será isento ao tomar suas decisões e não permitirá 
a mistura das duas coisas”, prevê. 

gasolina x impostos
Sabe por que a gasolina no Brasil é considerada uma das 

mais caras do mundo? Indagou a jornalista da GloboNews 
Juliana rosa. “Pelo fato de embutir em seu preço por litro 
uma carga de 45% só de impostos e taxas. Uma loucura sem 
tamanho” comentou.

nomes importantes
O ex-diretor geral do Ministério da Saúde, João gabarro, 

confessou: “O segundo escalão é que faz a pasta ser eficiente. 
Ou seja, os nomes de segunda posição, na maioria das vezes, 
são mais importantes do que o próprio ministro”, sentenciou. 

sucessão no galo
Devido à crise sanitária não tem havido os tradicionais 

encontros na porta do Café Nice, local onde assuntos políticos 
são tratados cotidianamente. Alguns frequentadores estão 
falando muito sobre a eleição para diretoria do Atlético que 
ocorrerá ainda no final do ano.

sem aumento de preços
Analisando sobre a repercussão da nova lei estabelecendo 

um marco regulatório para o saneamento básico no Brasil, o 
médico Paulo saldiva disse que essa é uma oportunidade 
de resolver o problema crônico da falta de esgoto nos lares 
brasileiros. “Só espero que não venha aumentar o preço dos 
serviços a ponto de deixar a população sem condições de ser 
beneficiada pelo novo sistema”.

Assustando os jornalistas
Depois de circular pelo Congresso e Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), o experiente jornalista gerson camarotti enfatizou: 
“o Palácio do Planalto quer de qualquer maneira assustar os 
jornalistas para que eles façam as jogadas políticas de interesse 
ao grupo deles”.
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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.

setor de delivery cresce mais
de 94% durante a pandemia
Valor gasto com transação também aumentou, chegando a mais de 90%

O isolamento social tem nos im-
possibilitado de desempenhar 
atividades simples como, por 
exemplo, ir ao restaurante. Com 

boa parte do comércio de portas fechadas, 
os empresários não tiveram alternativa e 

foram obrigados a se adaptar ao delivery, 
fazendo a procura por esse tipo de serviço 
aumentar consideravelmente. Entre os 
meses de abril e junho, os gastos com 
os principais aplicativos de entrega de 
comida (Rappi, Ifood e Uber Eats) cresce-
ram 94,67% no período, ou seja, quase 
dobraram na comparação entre janeiro e 
maio de 2019.

As informações são da Mobil ls, 
startup de gestão de finanças pessoais, 
que analisou dados de mais de 160 mil 
usuários. A pesquisa apontou também 
que no início da quarentena no Brasil, 
os serviços de delivery tiveram uma 
queda de 16,98% em comparação a 
fevereiro. Porém, depois do primeiro 
mês de isolamento, o estudo apontou  
crescimento das despesas com o serviço 
de entrega. Em abril, o aumento repre-
sentou 60,67% em relação a março, 
e em maio, 39,58% em comparação 
com abril. 

Para o CEO da Mobills, Carlos Ter-
ceiro, a facilidade já estava fazendo 
com que a modalidade crescesse antes 
mesmo da crise sanitária surgir. “Com o 
período de quarentena, tornou-se quase 
uma necessidade optar pelo delivery. 
Aos poucos e com segurança, as pessoas 
começaram a solicitar o serviço. Assim, o 
aumento da demanda ocorreu de forma 
balanceada e gradual à medida que 
outras despesas foram ficando menores, 
como com transporte e lazer”.

Ele acrescenta que com o surto de 
coronavírus, os restaurantes fecharam 
as portas e as pessoas passaram a ter 
que consumir de casa. “Nesse senti-
do, a quarentena está tendo impacto 
direto no comportamento de compra, 
sobretudo na categoria de delivery. 
A COVID-19 acentuou a procura tanto 
para alimentação como para farmácia 
e supermercado”. 

O CEO garante ainda que no estudo foi 
possível analisar claramente a mudança no 
padrão de consumo decorrente da pande-
mia, o que mostrou a 
expansão do delivery, 
uma vez que o total 
gasto quase dobrou.

A aposta dele é de 
que as pessoas continu-
arão optando por esse 
serviço por um bom 
tempo. “O que posso 
dizer é que boa parte 
desse crescimento vai 
se consolidar em novos 
hábitos, principalmen-
te para quem possui 
uma rotina corrida. 
Até porque é mais cômodo escolher um 
aplicativo de sua preferência e receber o 
produto que desejar no conforto de casa. 
Nesse cenário, muitas empresas também 
passaram a oferecer mais mercadorias, 
ampliando ainda mais as oportunidades 
ou desejos de consumo do cliente”.

transação também cresce

A pesquisa também analisou aumento 
no ticket médio dos pedidos realizados em 
cada um dos aplicativos. A Rappi, que além 
do delivery alimentício, oferece entrega 
de supermercado, farmácia e compras 
em geral se destacou sendo a plataforma 
com maior crescimento. Em maio, o valor 
médio das transações era R$ 97,20, o que 

representa elevação de 92,4% em com-
paração ao mês de janeiro, onde o gasto 
médio era de R$ 50,51. 

O Ifood manteve 
o ticket médio estável 
até março, quando 
começou a apresen-
tar crescimento. Em 
janeiro e março, os 
gastos, em média, 
eram de R$ 35. Já, em 
maio, o valor cresceu 
para R$ 42, repre-
sentando 22,3% de 
aumento em compa-
ração a janeiro. Já o 
Uber Eats não apre-
sentou avanço  no 

ticket médio, mantendo o valor por volta 
de R$ 36 em maio.

Trabalhando em home office desde o 
fim de março, a advogada Ellen Mendes 
conta que, antes da pandemia, consumia 
esporadicamente por meio do delivery. 
“Era vez ou outra, quando esquecia o 
almoço em casa, ou em um fim de se-
mana. Mas com a quarentena, o medo 
de ir ao supermercado me fez explorar 
mais os apps”.

Ela foi ganhando confiança e hoje 
opta pelo delivery para alguns serviços. “Já 
usei para comprar remédio, ração para o 
cachorro e até um mouse, pois o meu havia 
quebrado. Acho que para o pós-pandemia, 
seguirei fiel a essa modalidade, principal-
mente pela praticidade”, conclui.

“A quarentena
está tendo

impacto direto no
comportamento

de consumo
das pessoas”

modalidade se destaca pela praticidade
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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!

“conexão sesc +60” promove 
socialização virtual de idosos na pandemia

Grupo fechado no Facebook é o ponto de encontro dos participantes dos grupos +60 do Sesc em Minas

Não é novidade para 
ninguém que o pú-
blico +60 sempre 
foi  acolhido com 

muito carinho pelo Sesc em 
Minas. As unidades da insti-
tuição em todo o estado são 
ponto de encontro entre eles, 
promovendo a inclusão e a 
valorização da pessoa idosa 
com ações que estimulam as 
potencialidades, o fortaleci-
mento da convivência familiar 
e comunitária, e o exercício 
pleno da cidadania. Porém, 
com a pandemia do novo co-
ronavírus, tudo isso teve que 
ser interrompido. 

Pensando no bem-estar 
dessas pessoas e na importân-
cia do contato e socialização 
durante este período, o Sesc 

em Minas lançou, no mês de 
junho, o “Conexão Sesc +60”, 
uma retomada vir tual das 
atividades com os grupos +60 
atendidos pela instituição. O 
Facebook acabou se tornando 
o novo ponto de encontro des-
sas pessoas. Por meio de um 
grupo fechado na rede social, 
administrado pela Gerência de 
Educação e Assistência do Sesc 
em Minas, foi criado um canal 
de contato com esse público 
onde são disponibi l izadas 
diversas atividades semanal-
mente. Só podem participar 
os clientes que já fazem parte 
dos grupos de idosos do Sesc.

As atividades são produzi-
das pela equipe das unidades 
operacionais que os idosos já 
conhecem e publicadas três 

vezes por semana e organi-
zadas nos eixos Tecnologia 
(dicas e orientações sobre 
o assunto); Sesc Saberes de 
Minas (partilha de histórias 
e curiosidades das regiões do 
estado); Sesc Memória Ativa 
(atividades para exercício da 
memória ativa e afetiva); Mo-
vimente com o Sesc (exercícios 
de alongamento e consciência 
corporal) e Hora da Prosa.  

O grupo já é um sucesso, 
contando com 650 membros. 
O  lançamento  do  “Cone -
xão Sesc  +60”,  em 19 de 
junho, exibiu o Encontro Dan-
çante e teve a participação de 
279 idosos, simultaneamen-
te, um importante momento 
de conexão e socialização 
entre eles.

Zema põe
a boca no
trombone

Alguns deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acham 
que a situação do governo do Estado ficou pior depois da transmissão de 
uma live para criticar lideranças do funcionalismo, principalmente, quando 
se discute a reforma da Previdência naquela Casa. 

A vacina contra a covid-19, fabricada pela Pfizer, já está em teste 
no Brasil. Agora é a corrida dos grandes laboratórios internacionais para 
vender primeiro a imunização contra a doença. 

Fizeram maldade com os passageiros de ônibus de Belo Horizonte no 
domingo, os deixando ficar sem o coletivo entre 10h e 16h.

só o prefeito ainda não enxergou que o maior meio de contaminação 
do vírus da COVID-19 está dentro de ônibus cheios. Ao invés de diminuir 
viagens de coletivos na cidade, Alexandre Kalil (PSD) deveria mandar 
aumentar a quantidade de viagens. Quanto menos tempo, melhor!

O governador de Minas, Romeu 
Zema (foto), desabafou durante uma 
live com respostas duras aos sindicalis-
tas que o criticam por causa do projeto 
de reforma da Previdência do Estado. Ele 
disse: “Onde estavam esses sindicalistas 
quando o governo passado deixou que 
240 mil servidores tivessem seus nomes 
inscritos como maus pagadores, porque 
descontavam em seus vencimentos os 
empréstimos consignados e não paga-
vam à rede bancária. Onde estavam os 
sindicalistas quando o governo deles 
dava o cano nas prefeituras de todo o Estado. Disse que esses líderes sindicais nunca 
reclamaram quando o funcionalismo deixou de ser atendido no Hospital do Ipsemg. 
Por que eles não reclamavam?”, perguntou Zema, que mesmo respondeu: “É porque 
estavam todos com altos cargos no governo”, encerrou.

imPrensA sem notíciA - Nos últimos dias, desde que o presidente Jair Bol-
sonaro resolveu fechar a boca, a imprensa nacional ficou sem notícia, porque 
ele todos os dias falava a seus apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. 
Embora todos critiquem, Bolsonaro praticamente ditava as pautas dos jor-
nais e emissoras de rádio e televisão do país. Com o chefe do Executivo na 
miúda, os veículos ficaram sem as notícias polêmicas que ele produz sempre 
que abre a boca. Desde a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro, o presidente e seus filhos deixaram de dar declarações aos 
jornalistas, sabendo do perigo que elas poderiam representar no chamado 
arquivo. O que o presidente não esperava é que a imprensa fizesse um levan-
tamento da administração do gabinete, de quando ele ainda era deputado, 
que evidenciasse também uma possível prática da chamada rachadinha.

PoBreZA - Esse é o quadro que vamos conhecer daqui a uns dias, com o 
fechamento de mais de 600 mil empresas no país nesta pandemia, o que 
representa desemprego e menos arrecadação da União, estados e municí-
pios. A situação vai ficando cada vez mais difícil. Em Minas, o secretário de 
Planejamento, Otto Levy, comparou a situação do nosso estado ao do Cruzeiro 
Esporte Clube, que quebrou com a administração do economista Wagner 
Pires de Sá. Talvez se o ex-presidente não fosse economista formado, teria 
mais cuidado em conduzir o clube. O mesmo aconteceu com Minas que foi 
governado por um economista do PT.

Andre santos, valdez maranhão, vereador Juninho
los Hermanos e marcos Aurelio carvalho

No dia 22 de julho, o vereador de Belo Horizonte, Juninho Los Her-
manos, prestou uma homenagem a Valdez Maranhão. Ele recebeu 
uma honra ao mérito do Legislativo, mas por conta da pandemia, 

a entrega teve que ser realizada no Buteco do Maranhão.
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domingo, dia 26 de julho

Ex-deputado Luiz Alberto Rodrigues
Sra. Vilma Penido
(mãe do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio) 
Manoel Resende Cabral - ex-jogador Nelinho 

segunda-feira, 27

Maria Helena Brandão 
Otair Rocha - Lagoa Santa 

terça-feira, 28

Jornalista Lúcio Braga Martins 
Ex-deputado Hugo Martins 
Jamil Elias Nacle

Quarta-feira, 29

Marinete Paretto
Dr. Nair do Carmo Braga
Helena Rosa 

Quinta-feira, 30

Rosa Lambertucce
Ana Lívia 
Maristela Guimarães 

sexta-feira, 31

Marlene Abreu Rocha 
Lêda Lacerda 

sábado, dia 1º de agosto

Jornalista Afonso Barroso
Kleiton Geraldo Andrade
Ex-deputado Carlos Cotta
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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

doutorA em odontologiA
release@pg1com.com
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sensível às mudanças climáticas, pele
precisa de cuidados redobrados no frio

Queda da temperatura, tempo seco, ventos 
e baixa umidade do ar. Apesar de ser a 
estação preferida de muitos, o inverno é 
um período que exige cuidados específi-

cos com a pele. O maior órgão do corpo humano e 
um dos mais sensíveis pode sofrer duplamente com 
a mudança climática, já que além do ar mais seco, 
a tendência é de tomarmos banhos mais quentes 
e demorados devido ao frio, o que também é bas-
tante prejudicial. 

Muito além de revestir o corpo humano, a pele 
muitas vezes é nosso “cartão de visita”, visto que é a 
primeira característica notada quando conhecemos 
alguém. E uma pele ressecada pode ser identifi-
cada facilmente, como explica a dermatologista 
Fabiana Seidl. “Ela fica áspera, grossa, vermelha 
e com descamação. Em indivíduos com dermatite 
atópica aparecem placas esbranquiçadas cheias 
de pontinhos mais aparentes e ásperos, a famosa 
pitiríase alba. Além disso, a pele ressecada tende 
a coçar muito, isso faz com que o paciente venha a 
desenvolver infecções com mais facilidade”.

Além da combinação inverno e excesso de água 
quente, outros fatores como a poluição, exposição à 
radiação ultravioleta, rotina de cuidados inadequa-
da, uso excessivo de sabonetes, produtos químicos, 
idade, genética, dieta, tabagismo, medicamentos 
e algumas doenças como psoríase e dermatite 
atópica também são apontados como possíveis 
causas de uma pele ressecada. 

Por isso, não é só no verão que a pele precisa, 
por exemplo, da proteção de um bom protetor 
solar. “Os raios ultravioleta são contínuos, até em 
dias nublados, e são capazes de penetrar nas ca-
madas mais profundas da pele, oxidando a região 
e quebrando as moléculas de colágeno. Com o 
tempo, ela perde a elasticidade e se torna flácida, 
gerando as famosas rugas. Este processo pode ser 
potencializado pelo frio, que agride e resseca o 
nosso rosto. Mais um motivo para não abandonar 

o skincare nesta estação e não se esquecer dos 
cremes rejuvenecedores e do estímulo contínuo de 
colágeno”, explica Laís Leonor Rezende, dermato-
logista e especialista pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD).

Segundo a especialista, existem várias opções de 
tratamentos dermatológicos nesses casos. “Temos 
que intensificar a hidratação nessa época do ano, 
para isso existem cremes, loções, sabonetes suaves 
e géis de banho com alto poder de hidratação. Tam-
bém existem ativos mais potentes como a manteiga 
de karité, glicerina, vitamina E, uréia e antioxidantes. 
Os dermocosméticos ajudam a restaurar a camada 
hidrolipídica, conferindo mais maciez e viço. Os 
produtos devem ser aplicados diariamente, de pre-
ferência, depois do banho ainda com a pele úmida, 
para haver melhor absorção das propriedades. O der-
matologista poderá indicar o que é mais adequado 
para o tipo de pele”, ressalta Laís.

Lábios e cabelos também precisam de aten-
ção especial nesta estação. “A pele do lábio é 
fina, o que ocasiona fissuras e descamação. É 
importante não arrancar essas ‘pelinhas’ e hi-
dratar o local com produtos à base de lanolina, 
manteiga de cacau, ácido hialurônico, vitamina 
E, ceramidas e colágeno. Uma dica é aplicar po-
mada de prevenção de assadura em bebês nos 
lábios antes de dormir”. 

No caso dos fios, é indicado dar preferência a 
água fria, mesmo no inverno. “Água quente tira 
o brilho dos cabelos, uma vez que abre a cutícula 
dando aspecto do frizz e ao ressecamento. Isso 
pode provocar a vasodilatação, ocasionando 
urticárias e coceiras, principalmente, em indi-
víduos que já têm maior predisposição para o 
surgimento desses problemas como a dermatite 
atópica, psoríase e sensibilidade da pele em 
geral”, esclarece.

A dermatologista também chama a atenção 
para a possibilidade do isolamento social “desa-
nimar” algumas pessoas a dedicarem um tempo 
ao autocuidado. “Alguns sentem como se perdes-
sem sua energia e potencialidade. Sintomas de 
ansiedade ou depressão parecem ganhar espaço. 
Recomenda-se aumentar a prática de atividades 
físicas, evitar o consumo excessivo de cafeína, bus-
car uma dieta mais saudável e prestar atenção nos 
cuidados consigo mesmo. É normal sentir-se triste 
por alguns dias. Mas, caso você comece a perceber 
que a tristeza sempre ocorre, religiosamente, nos 
mesmos períodos busque ajuda médica.  A imuni-
dade está relacionada com a autoestima. Sabemos 
que não podemos controlar os fatores externos, 
mas o autocuidado é questão de saúde física e 
mental. Beleza é saúde”, finaliza.

dicas de cuidados
com a pele no inverno

Use sabonetes que não agridam
a pele, os chamados Syndet

possuem um pH mais fisiológico;

Tome, no máximo, 2 banhos por dia,
evitando temperaturas quentes e

períodos longos no chuveiro;

Com a pele ainda úmida do banho,
hidrate-a. Uma dica é deixar o hidratante

já no box para não esquecer;

Consuma cerca de 2l de água por dia. Isso é 
fundamental para manter a saúde da pele;

O uso do lipowheat é indicado para
pacientes de pele seca. O composto

derivado da porção oleosa do trigo, em
gotas, ajuda a evitar o ressecamento.
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e agora, quais são os planos para o
setor de saúde depois da pandemia?

A COVID-19 impul-
sionou algumas 
mudanças no setor 
de saúde como re-

organização da assistência, 
atualização de protocolos, 
cuidados com a força de tra-
balho, imagem da empresa. 
Os setores, privado e público, 
unem forças e conhecimentos 
para “sobreviver”, mas e de-
pois que a pandemia passar, 
como deverão organizar-se? 
Ainda irá funcionar de forma 
passiva no estado, a espera 
do paciente? Gestores públi-
cos na luta com o distancia-
mento social e as medidas 
restritivas da sociedade, o 
setor de saúde esmagado 
pela demanda que já era 
insuportável, e agora está 
acrescida das novas deman-
das da pandemia.

Muitos estão focados nas 
estratégias para o enfrenta-
mento neste momento. Mas, 
temos que nos preocupar com 
o futuro também e fazer um 
planejamento estratégico 
de médio e longo prazo. 
Então, como organizar 
o setor após pan-
demia? Quais os 
aprendizados 
devemos in-
corporar na 
r o t i n a  d e 
nossos ser-
viços?

Primeiro 
devemos en-
tender que a 
forma como as 
pessoas irão “consu-
mir” saúde será dife-
rente, quais os critérios 
de escolha dos serviços pelo 
cliente?

Como diz o médico psi-
quiatra, Antônio Quinto Neto, 
em seu blog sobre Qualidade e 
Segurança Assistencial “aten-
der toda a população através 
dos modelos tradicionais de 
cuidado exige uma quantida-
de infinita de recursos. A me-
dicina digital – promessa da 
Quarta Revolução Industrial 
– surge como base para que 
as ferramentas da inteligên-
cia artificial e outros recursos 
informacionais transformem 
os cuidados de saúde e pro-
porcionem a incomparável 
oportunidade de acesso a 
todos em suas próprias casas”.

O atender tradicional, res-
trito às paredes dos serviços de 
saúde, exigirão mudanças na 
biossegurança, nos processos 
de trabalho, investimento na 
estrutura física, espaçamento 
dos atendimentos, a lógica da 
produção em escala não fará 

mais sentindo, por tudo isto, 
manter as estruturas custará 
mais caro.

Como podemos alterar 
a dialética do antes da CO-
VID-19? Quando os serviços fi-
cam na espera dos clientes, na 
busca por suas necessidades 
sentidas, com transferência 
total da responsabilidade pela 
procura para o paciente.

Em todos os setores que 
prestam serviços, a lógica 
mudou, em plena pandemia 
vemos que o futuro chegou 
mais cedo e de um jeito trá-
gico.

A Associação Nacional de 
Hospitais Privados (ANHP) 
aponta que o “desafio agora 
é aproveitar a oportunidade 
para tornar o exercício da me-
dicina, através da utilização 
de metodologias interativas 
de comunicação audiovisual 
e de dados, uma realidade 
no Brasil quando a pandemia 
passar. Para isso, será preciso 
se adequar para oferecer ser-
viços seguros e de qualidade 

para um grande número 
de pessoas”.  

O setor de saúde 
deverá se reinven-

tar, assim como 
vários setores 

da economia 
que fazem 
prestação 
d e  s e r v i -
ços, haverá 

necessidade 
de mudanças 

estruturais de 
forma radical no 

investimento em pes-
quisa, tecnologia, quali-

ficação e oferta de serviços 
de saúde.

Divulgação
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da redação

“coletivo belAs” promove autocuidado a
mulheres em situação de vulnerabilidade social

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.

O “Coletivo bELAS” tem como objetivo 
realizar ações para facilitar o autocuidado 
de mulheres em situação de vulnerabilida-
de social na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Lançado no dia 28 de maio, o 
projeto tem trabalhado para montar kits de 
higiene e beleza e distribuí-los a mulheres 
de comunidades periféricas, mapeadas 
e assistidas por outras instituições e sob 
diferentes contextos.

O kit básico é composto por absorven-
tes, escova e pasta de dente, sabonete, 
desodorante, creme corporal e de cabelo, 
escova ou pente, lixa, esmalte, batom e 
manteiga de cacau. Outros itens como blu-
sas de frio, cobertores, meias e roupas são 

previstos conforme doações. A responsável 
pelo Núcleo de Comunicação e Gestão das 
Redes Sociais do Coletivo, Helen Castro, 
explica que o projeto é importante, pois 
trabalha com a autoestima da mulher. 
“Neste contexto está todas aquelas que 
passem por situações que interfira em seus 
valores próprios, como pobreza, violência 
doméstica, doenças e etc”.

Ela acrescenta que o autocuidado in-
fluencia diretamente na autoestima, além 
da saúde física e mental. “Essa é mais que 
uma questão estética. Uma mulher com 
baixa autoestima tem pouca percepção e 
valor próprio, por isso, está mais propensa 
a relacionamentos abusivos, ao desempre-
go e a subempregos”.

Helen afirma que essas mulheres têm 
pouco ou nenhum acesso a ferramentas 

e processos de manutenção de autocui-
dado, além disto, a vulnerabilidade social 
desestabiliza sua percepção de valor pró-
prio. “Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) a população 
extremamente pobre de Belo Horizonte e 
região metropolitana é, em sua maioria, 
mulheres (52,5%), sendo que desse grupo 
69,7% são negras. Essa parcela também 
encontra dificuldade no acesso à educação, 
saúde, saneamento básico e outros serviços 
públicos que são direito de todo cidadão”.

como ajudar

A primeira campanha do projeto mais 
o montante de R$1.604,28 contou ao todo 
com 45 voluntários. Foram doados 40 kits 
básicos, 8 litros de álcool em gel, 240 más-

caras e 49 cobertores, além de várias peças 
de roupas. A ação foi realizada em 27 de 
junho para as mulheres do grupo assistido 
pela Conferência Santa Matilde, da SSVP 
do bairro de Nossa Senhora de Fátima, em 
Sabará. “Nossa segunda campanha tem 
como objetivo entregar 100 kits de beleza 
e autocuidado que serão distribuídos para 
mulheres do Vale do Jatobá, no Barreiro, e 
em Sabará”, informa Helen.

Para contribuir, a população pode doar 
kit básico de beleza e higiene em um de 
nossos pontos de coleta. As doações tam-
bém podem ser feitas em espécie. “Além 
disso, a pessoa pode ajudar oferecendo 

serviço de transporte e coleta dos itens 
doados, divulgando as ações e conteúdo 
do coletivo para que possamos alcançar 
mais voluntários dispostos a ajudar e fazer 
com que o projeto auxilie mais mulheres”.

O coletivo está cadastrando profissio-
nais que estão dispostas a oferecer seus 
serviços em prol da causa. “Dentre elas: 
psicólogas, assistente social, advogadas, etc. 
Além disso, buscamos artistas que tenham 
interesse em doar suas obras originais para 
que possamos produzir prints que serão co-
mercializados em nossa lojinha, onde toda 
a renda adquirida será utilizada para a com-
pra dos itens do kit básico a serem doados”.

na primeira campanha, 40 kits de higiene e beleza foram doados
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Com o objetivo de aliviar impactos 
econômicos sobre os consumidores em 
meio ao momento atual da pandemia 
da COVID-19, empresas do setor elétri-
co vêm flexibilizando algumas regras 
para as indústrias do Grupo A, como 
o pagamento de contas de energia. 
Para esclarecer os pontos, a Câmara da 
Indústria de Energia da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais( 
Fiemg) promoveu no dia 22, live com a 
Energisa-MG: critérios para pagamento 
de conta de energia durante pandemia 
- consumidores de média e alta tensão.

O presidente da Câmara de Energia 
da Fiemg, Márcio Danilo Costa, abriu o 
encontro virtual destacando a relevância 
desse tema para a indústria durante as 
crises sanitária e econômica.

De acordo com Luciano Sérgio Lacer-
da Lima, gerente de Serviços Comerciais 
da Energisa, hoje a empresa é a 5ª 
maior do grupo de energia elétrica do 
Brasil, atua com 11 distribuidoras em 11 

estados e investiu, entre 2014 e 2019, R$ 
10,7 bilhões. Lima explica que em todos 
os anos, em junho, como prevê a regula-
mentação da Aneel, acontece o reajuste 
tarifário. Neste ano, os consumidores de 
alta e média tensão tiveram aumento 
médio de 5,81%. Devido à pandemia 
do coronavírus, a Aneel adiou todos os 
reajustes previstos para o 2º semestre, 
começando a valer a partir do dia 1º/07.

Já o diretor de Proteção à Receita 
da Energisa, Newton Santos, reconhece 
a complexidade deste momento e tenta 
customizar as negociações com os clien-
tes para amenizar os impactos sofridos 
por cada empresa.

A gerente de energia da Fiemg, 
Tânia Santos, entende que este é um 
momento oportuno para criar produtos 
diferenciados. Dentre as sugestões, San-
tos indicou uma inversão na cobrança 
de tarifas de acordo com o horário 
de consumo. A sugestão é praticar os 
valores do horário de menor consumo 

durante o período de uso da rede no 
Horário de Ponta. Além da economia, 
esse modelo proporciona segurança 
durante os deslocamentos de turnos 
das indústrias por evitar aglomerações. 
Assim as distribuidoras podem vender 
essa sobra temporária e reduzir a sobre-
contratação de energia. A medida já foi 
solicitada pela Fiemg à Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), que ainda 
não se posicionou.

Presidentes de sindicatos localizados 
na região da Zona da Mata de Minas 
Gerais também participaram da live: 
Newton Antônio Dutra, presidente do 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Energia Elétrica e Empresas Presta-
doras de Serviços no Setor Privado de 
Energia Elétrica (Sieel); Júlia Schincariol, 
presidente do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário de São João Nepomuceno (Sin-
divest) e Áureo Barbosa, presidente do 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
do Mobiliário de Ubá (Intersind).

tJmg autoriza plantio de
maconha para fins medicinais
O Tribunal Justiça de Minas Gerais 

(TJMG) concedeu autorização 
ao pai de uma criança para que 
faça o plantio, o cultivo, a extra-

ção e tenha a posse do óleo das plantas 
de cannabis sativa L. em quantidade estri-
tamente necessária para dar continuidade 
ao tratamento de enfermidade do filho, 
exclusivamente em sua casa e para fins 
medicinais, sem fornecimento do produto 
a terceiro, a qualquer título.

A decisão monocrática é do desem-
bargador Henrique Abi-Ackel Torres, da 8ª 
Câmara Criminal do TJMG, e foi proferida 
no último dia 22. Foi autorizado o uso 
apenas do óleo extraído da maconha, 
sendo vedado seu consumo de qualquer 
outra forma.

Na decisão, o desembargador deter-
minou que o comandante-geral da Polícia 

Militar de Minas Gerais e o chefe da Polícia 
Civil de Minas Gerais fiquem impedidos 
de proceder à prisão do pai pelo cultivo e 
pela posse da planta e do óleo artesanal 
extraído do vegetal, bem como de realizar 
apreensão ou destruição do material que 
estiver exclusivamente em sua casa, até o 
julgamento de mérito da ação.

O pai da criança, representando o 
filho, entrou com o pedido liminar e de 
salvo conduto narrando nos autos que 
o menino, de 12 anos, sofre de Epilepsia 
Refratária e Autismo Severo, decorrentes 
da Síndrome de Dravet. Desde 7 anos, ele 
vinha se submetendo a tratamento com 
o óleo de cannabis sativa L., para controle 
de crises convulsivas e outros sintomas da 
patologia. Em virtude de seu estado clínico, 
a criança já havia utilizado grande arsenal 
de medicamentos alopáticos.

De acordo com o pai, o paciente possui 
autorização expressa e individual da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
a importação do fármaco. Porém, diante 
de dificuldades atuais para a importação 
do produto, a criança passou a fazer uso de 
extratos in natura da planta, mas a um alto 
custo, tendo em vista que as marcas comer-
cializadas nas farmácias do país possuem 
valor elevado. Aos autos, foi juntado informe 
de venda de um frasco de 30ml do remédio 
pelo valor de mais de R$ 2 mil.

No pedido, o genitor argumentou que 
o tratamento se tornou insustentável fi-
nanceiramente para a família, sendo mais 
viável o próprio plantio caseiro da planta. 
Pediu então a concessão da liminar para 
que, em sua casa, pudesse plantar, cultivar 
e ter a posse e administrar o uso junto ao 
filho, para fins medicinais.

Pediu ainda para que fosse expedida 
ordem ao comandante-geral da Polícia 
Militar de Minas Gerais ao chefe da Polícia 
Civil de Minas Gerais para não exercerem 
práticas que possam configurar constran-
gimento ilegal, sobretudo eventual apreen-
são das plantas ou qualquer outra forma 
de interrupção do tratamento.

Finalidade terapêutica

Ao analisar o pedido, o desembargador 
Henrique Abi-Ackel Torres avaliou haver ra-
zões que justificavam a concessão da liminar, 
tendo em vista o receio do paciente em sofrer 
coação ou ameaça de coação à sua liberdade 
individual, em razão da situação narrada.

“Diversos órgãos judiciários do país têm 
acolhido tal argumentação e dado tutela 
jurisdicional para situações assemelhadas a 

presente. A literatura médica, assim como a 
doutrina jurídica, vem evoluindo com relação 
à utilização de remédios à base da planta ora 
em cotejo, para tratamento de diversas doen-
ças, inclusive as enfermidades apresentadas 
pelo paciente”, observou o magistrado.

Entre outros pontos, o desembargador 
destacou que a própria Anvisa vem regula-
mentando produtos derivados da cannabis e 
que a criança, desde os 5 anos, fazia uso de 
diversos medicamentos convencionais para 
controlar sua doença, sem resultado satisfa-
tório. Apenas após o início do uso contínuo do 
óleo extraído da planta, ele obteve melhora 
na qualidade de vida.

Ao decidir, o desembargador destacou ain-
da que “devido à atual situação econômica e 
pandêmica atravessada pelo país, o alto custo 
do medicamento importado tem dificultado 
a continuidade do tratamento”. Ressaltou 
também a existência prévia de autorização de 
importação do medicamento fornecida pela 
Anvisa ao paciente.

“Quanto ao plantio caseiro para uso 
individual e finalidade terapêutica, deve-se 
analisar a questão não apenas pela incidên-
cia dos tipos penais identificados na Lei, mas 
igualmente pelo que dispõe a própria Consti-
tuição da República (CRFB/88), que tem como 
fundamento básico a dignidade humana, art. 
1º, III, e, ainda, pelos direitos fundamentais à 
saúde, liberdade e integridade física ora em 
jogo”, destacou o magistrado.

Na decisão, o desembargador ressaltou 
ainda, entre outros aspectos, o fato de haver 
risco de que o paciente sofra ameaça de cons-
trangimento ilegal pelo cultivo da planta que 
possibilita a obtenção de seu medicamento, 
com finalidade de uso individual e doméstico, 
e o fato de o pai da criança ser médico e não 
ostentar qualquer antecedente criminal.

decisão foi do desembargador Henrique Abi-Ackel torres

Planta poderá ser cultivada em quantidade estritamente
necessária para dar continuidade ao tratamento do paciente
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Fiemg em parceria com a Energisa
promove live sobre conta de energia
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O programa Bolsa Reciclagem, de apoio às 
associações de catadores de materiais recicláveis 
de Minas Gerais, recebeu recurso de R$ 3 milhões. 
O valor, que quita prestações em atraso da ges-
tão anterior, foi viabilizado pela parceria entre o 
governo do Estado e a siderúrgica Gerdau e vai 
beneficiar 80 entidades e 1.600 profissionais. 

A ação foi anunciada pelo governador de 
Minas, Romeu Zema (Novo), em reunião por vi-
deoconferência com a presença de parlamentares, 
representantes do governo de Minas, Ministério 
Público, Tribunal de Contas, Gerdau, parceiros insti-
tucionais e membros das associações de catadores.

Em parceria com o governo de Minas, a side-
rúrgica doou R$ 1,5 milhão para o programa Bolsa 
Reciclagem. O direcionamento do recurso ocorreu 
por intermediação da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad) e do Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG). O outro R$1,5 milhão foi disponibilizado 
pelo governo de Minas por meio da Comissão de 
Orçamento e Finanças (Cofin).

“Alinhado ao nosso propósito e à diretriz 
de investimento social, que tem como um dos 
focos a reciclagem, a Gerdau historicamente 
tem realizado ações de apoio aos catadores 
de materiais recicláveis em diversas cidades 
mineiras. Estamos muito felizes em firmar 
essa nova parceria que beneficiará as associa-
ções de catadores de Minas Gerais, entidades 
que reúnem profissionais tão importantes 
para termos uma sociedade mais sustentável 
e que foram impactados diretamente pela 
pandemia”, afirma o diretor de Mineração e 
Matérias-Primas, Wendel Gomes.  “Esse é mais 
um recurso disponibilizado pela Gerdau, que já 
soma mais de R$20 milhões em doações desde 
o início da crise da COVID-19. Minas Gerais 
pode contar com a Gerdau nesta caminhada”, 
completa Gomes.

Criado em 2011, pela Lei Estadual 19.823/2011, 
o programa visa conceder incentivo financeiro às 
cooperativas e associações de catadores que 
segregam, enfardam e comercializam papel, 

papelão, cartonado, plásticos, metais, vidros e 
outros resíduos pós-consumo. O objetivo é esti-
mular a reintrodução de materiais recicláveis no 
processo produtivo.

Com 119 anos de história, a Gerdau é a maior 
empresa brasileira produtora de aço e uma das 
principais fornecedoras de aços longos nas Amé-
ricas e de aços especiais no mundo. No Brasil, 
também produz aços planos, além de minério 
de ferro para consumo próprio. Com o propósito 
de empoderar pessoas que constroem o futuro, 
a companhia está presente em 10 países e conta 
com mais de 30 mil colaboradores diretos e indi-
retos em todas as suas operações. Maior recicla-
dora da América Latina, a Gerdau tem na sucata 
uma importante matéria-prima: 73% do aço 
que produz é feito a partir desse material. Todo 
ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que 
são transformadas em diversos produtos de aço. 
As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de 
valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e 
Madri (Latibex).

Fundeb é aprovado na
câmara dos deputados

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou no dia 21 de 
julho, uma importante conquista 
para a educação brasileira.  Em 
primeiro e segundo turnos, o 
substitutivo à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 15/2015, que 
torna permanente o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e aumenta a participação 
da União no financiamento da edu-
cação básica. O texto segue agora 
para a análise dos senadores.

O texto aprovado amplia gra-
dualmente a complementação da 
União ao Fundo, dos atuais 10% do 
total da contribuição dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para 
12% em 2021; 15% em 2022; 17% 
em 2023; 19% em 2024; 21% em 
2025; e 23% a partir de 2026. 
Além disso, segundo o substitutivo 
da relatora, deputada Professora 
Dorinha Seabra Rezende, parcela 
significativa desse recurso será des-
tinada à educação infantil – mais 
um importante aperfeiçoamento 
do novo Fundeb que beneficia os 

municípios, que são responsáveis 
pela oferta da creche e da pré-
-escola à população brasileira.

A Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) acionou os depu-
tados da bancada mineira para a 
aprovação da pauta na segunda 
e na terça e comemora a rápida 
aprovação. O presidente da AMM, 
1º vice-presidente da CNM e pre-
feito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), destaca que a aprovação 
do texto na Câmara dos Deputados 
mostra a urgência e a importância 
do Fundeb para a manutenção do 

ensino público nos municípios. 
“A aprovação do novo Fundeb é 
essencial para impedir o colapso na 
gestão da educação e das finanças 
municipais. O fundo dá segurança 
financeira aos municípios e estados 
para expandirem seu número de 
matrículas e os orienta no cumpri-
mento de suas responsabilidades 
com a Educação”, destacou.

A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) participou 
ativamente dos debates de cons-
trução do texto ao longo dos 
últimos anos, comemora a apro-
vação da matéria. “A aprovação 
dessa proposta é fundamental 
para a manutenção da educação 
em nosso país e ocorreu após 
muito diálogo e concessões para 

se chegar a um consenso. Essa é 
uma importante vitória não só 
para os municípios brasileiros, 
mas para todos os brasileiros”, 
celebra o presidente da entidade, 
Glademir Aroldi.

A CNM ressalta que vai fazer 
uma análise mais detalhada do 
texto para avaliar se buscará alte-
rações para aperfeiçoar o texto da 
Proposta de Emenda à Constituição 
15/2015 no Senado.

Pontos defendidos 

Em reunião da comissão espe-
cial que analisou o tema na Casa 
realizada no dia 10 de julho, a 
consultora da CNM na área de Edu-
cação Mariza Abreu alertou para 
a urgência em votar a proposta 
para a fim de evitar um colapso no 
financiamento da educação básica 
pública. Ela também apresentou 
os pleitos defendidos pelo movi-
mento municipalista, que foram 
acatados na minuta do substitutivo 
do Fundeb.

Para a CNM, o atendimento 
da proposta municipalista no novo 
substitutivo é resultado do traba-
lho de articulação realizado pela 
entidade junto aos parlamentares 
e à relatora da PEC para que suas 
propostas para o novo Fundeb 
fossem consideradas.

Julvan lacerda: “A aprovação do novo Fundeb é essencial
para impedir o colapso na gestão da educação”
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governo de minas direciona recursos a
catadores do programa Bolsa reciclagem
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A Prefeitura de Montes 
Claros, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
vai liberar recursos para proje-
tos ambientais que envolvam 
horticultura comunitária urba-
na, cercamento de nascentes, 
sistemas de captação de água 
de chuva, barraginhas, méto-
dos de contenção de processos 
erosivos, barramento de cursos 
hídricos ou proteção animal. 
Cada um dos sete eixos temá-
ticos irá selecionar um número 
distinto de propostas, com um 
valor diferente para investir em 
cada projeto.

“Os recursos são prove-
nientes do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente (Famma), que 
é administrado pelo Conselho 
Municipal de Defesa e Con-
servação do Meio Ambiente 
(Codema), e chegam a R$ 800 
mil, de acordo com o edital nº 
01/2020, que tem como obje-
tivo promover a preservação 
e a conservação do meio am-

biente, a educação ambiental, 
o desenvolvimento sustentável 
e a melhoria da qualidade de 
vida da população de Montes 
Claros”, informou o Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
Paulo Ribeiro.

As inscrições se encerra-
ram e a comissão do Codema 
recebeu 87 inscrições, sendo 
seis projetos de hortas ur-
banas; dois cercamentos de 
nascentes; nove sistemas de 
captação de água de chuva; 55 
barraginhas; três métodos de 
contenção de processos erosi-
vos; três barramentos em leito; 
um projeto de proteção animal 
e oito sem especificação do 
eixo. De acordo com o edital 
do processo, uma comissão 
irá analisar as propostas e, no 
dia 4 de agosto, será realizada 
a divulgação do resultado 
preliminar da seleção. No dia 
25 de agosto será divulgado o 
resultado definitivo e será feita 
a homologação do processo.

Montes Claros fomenta projetos ambientais
a fim de garantir renda para a população

secretário Paulo ribeiro
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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
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reABerturA dos BAres e restAurAntes

lei do uso dA máscArA em BH comPletA umA semAnA

muitos contriBuintes não PAgArão o iPtu em 2020

Após uma semana de vigência 
da lei que obriga o uso de máscara 
em Belo Horizonte, mais de 3.500 
pessoas foram abordadas por fiscais 
ou agentes da Guarda Municipal para 
receber orientações sobre a impor-
tância do equipamento para evitar 
a disseminação do coronavírus. Isso 
depois que entrou em vigor a Lei nº 
11.244, em 14 de julho, que tornou 

obrigatório o uso de máscara ou 
cobertura facial sobre nariz e boca 
nos espaços públicos da capital. Os 
guardas têm realizado ações educa-
tivas para verificar o uso do item em 
todas as regiões da cidade. Entre os 
cidadãos abordados para fiscalização, 
1.606 estavam devidamente equipa-
dos e quase 2 mil pessoas estavam 
sem proteção. O cidadão que for 

flagrado sem o uso da máscara é 
orientado a colocar o acessório. Qua-
tro pessoas se recusaram até mesmo 
a utilizar as máscaras disponibilizadas 
pelos agentes e receberão a multa 
em suas residências no valor de R$ 
100. Já foi comprovado que o uso de 
máscara ajuda a prevenir o contágio 
em si próprio e uma barreira para não 
infectar outras pessoas.

O presidente do Sindicato de 
Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de BH e Região Metropoli-
tana (Sindhorb), Paulo Cesar Pedrosa 
(este que vos escreve), se reuniu com 
o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Na 
ocasião foi apresentado um novo pro-
tocolo para a flexibilização do funcio-
namento dos bares e restaurantes na 
capital. Um dos pontos definidos entre 
a prefeitura e o Sindhorb-BH é o fecha-
mento de ruas e avenidas com maior 

concentração de bares e restaurantes 
para que mesas sejam espalhadas e 
as regras de distanciamento sejam 
cumpridas rigorosamente. A audiência 
foi bem produtiva e a melhor que o 
setor teve até agora. O prefeito estava 
muito otimista e se mostrou disposto 
a dialogar e contribuir com a volta das 
atividades do segmento. Na oportuni-
dade, o sindicato também entregou 
à PBH uma proposta complementar 
de que os estabelecimentos do setor 

sejam abertos entre quinta-feira e 
domingo, enquanto outros comércios 
funcionem de segunda-feira a quinta-
-feira. Kalil achou a proposta interes-
sante. A expectativa dos empresários 
é que esse formato seja implementado 
até o início de agosto. Os bares estão 
fechados na capital há mais de 4 me-
ses com o atendimento se limitando à 
retirada de produtos no local e serviços 
de entrega. As demissões no setor já 
chegam a 14 mil empregados.

As consequências econômicas 
trazidas pela pandemia do corona-
vírus, que causou o fechamento dos 
comércios não essenciais por duas 
vezes, também está refletindo na arre-
cadação municipal em Belo Horizonte. 
Com a renda comprometida, um em 

cada cinco contribuintes deixará de 
pagar as parcelas do IPTU na capital 
mineira, segundo previsão da prefei-
tura. Só entre janeiro e junho, a queda 
na arrecadação do imposto foi de 
14,1% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. De acordo 

com dados da Secretaria Municipal 
de Fazenda, a taxa de inadimplência 
em relação ao imposto deve subir de 
14% para 19% em 2020 por conta 
da COVID-19, a maior dos últimos 5 
anos. Isso representa R$ 150 milhões a 
menos para os cofres públicos.

c A n A l   A B e r t o

Juiz de Fora realiza operação
tapa-buracos em mais de 60 ruas

 Ruas atendidas 

 Rua Evaristo da Veiga – Bairro Benfica

 Avenida Pedro Timponi – Nova Benfica

 Rua Ivan B. de Oliveira – Milho Branco

 Ruas Bernardo Mascarenhas 
e Coronel Tancredo – Fábrica

 Ruas Carlos Estevão da Silva e Denver 
Corni Dias - Bom Jardim

 Rua Laura Mascarenhas Guzela -  
Monte Castelo

 Rua Engenheiro Geraldo Magela de 
Mattos Sanábio - Recanto da Mata

 Rua Eduardo Viviane – Boa Vista

 Avenida Barão do Rio Branco e ruas 
Professor Clóvis Jaguaribe, Doutor José 
Procópio Teixeira, Doutor Osmar Silva e 
João Penido Filho – Bom Pastor

 Avenida Manoel Vaz de Magalhães – 
Bosque do Imperador

 Ruas Cesário Alvim e Professor Jo-
aquim Henrique Viana – Costa Carvalho

 Avenida Nicolau Ibrahim Arbex e Rua En-
genheiro Reginaldo Arcuri – Encosta do Sol

 Ruas Rosa Sffeir, Miguel Jacob e 
Wady Abdo Farah – Grajaú

 Ruas Alagoas, Amazonas, Ceará,
Pernambuco e Herculano Pena – Poço Rico

 Rua Engenheiro José Carlos de 
Morais Sarmento – Santa Catarina

 Ruas Goiás, Professor Ernesto Evange-
lista e Dr Maurício Guerra – São Bernardo

 Ruas Fausto Machado e Professor 
Joaquim Queiroz – São Sebastião

 Av. Pedro Henrique Krambeck – São Pedro

 Avenida Doardino Longo e 
Rua Horácio de Britto – Barbosa Lage

 Rua João Pinheiro – Jardim Glória

 Avenida dos Andradas – Morro da Glória

 Ruas Visconde de Mauá, General João 
Marcelino e São Sebastião – Santa Helena

 Avenidas Francisco Bernardino, 
Presidente Itamar Franco e Brasil e 
Rua Batista de Oliveira – Centro

 Ruas Cabo Ferraz, Humberto Cam-
pos, Santana, Santa Terezinha, Alencar 
Tristão, Doutor José Eutrópio e Josué de 
Queiroz – Santa Terezinha

 Avenida Agilberto Costa e 
Rua Araxá – São Benedito

 Rua 8 - Vila Esperança

 Rua Vila Rica – São Mateus

 Rua Prof. Valquírio S. de Faria – Esplanada

 Travessa Pedro Paulo e Rua Professor 
Francisco Faria – Bairu

 Ruas Eunice Weaver e José de Almei-
da Portes – Carlos Chagas

 Ruas Otávio Pereira Torres e Orville 
Derby Dutra – Santa Rita

Durante a semana passada, a Empresa 
Municipal de Pavimentação e Urbanização 
(Empav) realizou operação tapa-buracos 
em 64 ruas e avenidas de 30 bairros e no 
Centro. No dia 22 julho os bairros atendidos 
foram São Benedito, Recanto da Mata, 
Carlos Chagas, Milho Branco, Jardim dos 
Alfineiros e Nova Benfica. 

Além disso, equipe de pavimentação 
está fazendo recomposição asfáltica em 
três pontos em Santo Antônio, onde a 
Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF) construiu nova rede de 
drenagem para minimizar alagamentos 
na região. O trabalho será finalizado nesta 
quarta-feira, contemplando 115 metros da 
Rua Domingos Dalamura, 60 da Manoel 
Ribeiro de Almeida e 40 da Manoel Alves.

A empresa está aproveitando o período 
de estiagem, que se estende até outubro, 
para intensificar os trabalhos. Paralelo a 
isso, está sendo feito recapeamento asfál-
tico de diversas ruas, com recursos oriundos 

do Programa de Financiamento para Infra-
estrutura e Saneamento (Finisa). O serviço 
já foi realizado em 30 ruas de 18 bairros.

“A prefeitura está trabalhando para 
recuperar o asfalto da cidade, antes que o 
próximo período chuvoso chegue. O serviço 
simultâneo de tapa-buracos e recapeamento 

asfáltico vai proporcionar melhora significati-
va do pavimento, que é muito antigo. Infeliz-
mente para recapear a cidade inteira seriam 
necessários mais de R$ 600 milhões, o que é 
inviável, devido à crise financeira, agravada 
pela pandemia do coronavírus”, explicou o di-
retor-presidente da Empav, José Walter Ávila.

Em Uberlândia, obras de ampliação 
da UAI recebem concretagem

Três meses após a assinatura 
da ordem de serviço, as obras de 
ampliação da Unidade de Atendi-
mento Integrado (UAI) do bairro 
Pampulha ultrapassam os 20% de 
conclusão. No dia 21 de julho foi 
executada a última concretagem 
do alicerce, que faz parte da fun-
dação da construção. Para realizar 
esta etapa, foram utilizados 30 m³ 
de concreto, o que corresponde a 
quatro caminhões.

O serviço é fiscalizado pela 
Secretaria Municipal de Obras e 
feito pela empresa Lok Service 
Tecnologia Eireli, vencedora da 
licitação. Após a finalização da 
concretagem, o contrapiso e os 
pilares começarão a ser instalados.

A ampliação contempla a cons-
trução de um novo espaço para a 
farmácia, uma área voltada para 
a prática de exercícios físicos, salas 
administrativas e de reuniões. O 
novo espaço está sendo erguido 
no terreno localizado ao lado da 
UAI, que possui mais de 600 m².

Além da ampliação, a UAI 
também passará por uma reforma. 
Mais de 100 m² da atual sede se-
rão remodelados para que sejam 
criados espaços de realização de 

exames de ultrassom e densito-
metria óssea, novos consultórios e 
uma área para os profissionais da 
assistência social.  Para diminuir os 
transtornos à população atendida, 
a reforma será iniciada após a 
finalização da ampliação.

A UAI Pampulha foi inaugura-
da em setembro de 1994 e está 
localizada na Avenida João Naves 
de Ávila, nº 4.920. No Pronto-

-Atendimento da unidade são 
oferecidas assistências de urgência 
e emergência em clínica geral e 
traumatologia. Já no ambulatório, 
a população conta com sala de 
vacinação, farmácia, atendimen-
to em clínica geral, ginecologia, 
pediatria, além de outras especia-
lidades, como psicologia, terapia 
ocupacional, odontologia, fisio-
terapia, serviço social e nutrição.
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encontros

Opresidente do SetraBH, Joel Paschoalin, 
vem mantendo contato com o prefeito 
de BH, Alexandre Kalil, para buscar uma 

possível solução para o transporte da capital
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linha de crédito para micro e pequenos empresários. A 
falta de crédito para as empresas de menor porte é uma 
das principais reclamações do empresariado em meio à 
crise do novo coronavírus. Após mais de quatro meses do 
início oficial da pandemia, decretado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), os recursos emergenciais do 
governo ainda não chegaram de forma significativa para 
as micro e pequenas empresas. Uma das justificativas é 
que falta tradição bancária, ou seja, aquelas empresas 
que não operam com o banco ou que não tinham 
tradição, não tinham limite pré-aprovado, essas não 
conseguiam os recursos. Agora o governo diz que, a partir 
deste mês, os resultados positivos vão aparecer com 
uma nova linha de crédito criada por medida provisória. 
Além disso, garante que os empresários terão recursos 
para fazer frente às suas obrigações de curto prazo, com 
condições mais favoráveis do que hoje encontram no 
mercado. É esperar para ver.

Horário dos bancos gera reclamações. Com a pan-
demia, os bancos adotaram medidas de segurança, 
diminuíram o horário de expediente e muitas agências 
foram fechadas. Mas a orientação é que as pendências 
sejam resolvidas pelos canais virtuais de atendimento 
ou por telefone. O problema é que todas essas medidas 
estão gerando inúmeras reclamações, principalmente 
o horário reduzido. É normal que muitas pessoas ainda 
não sabem lidar com a tecnologia, o que obriga a pre-
sença física nos bancos. Por outro lado, com a grande 
sobrecarga de ligações, muitos consumidores não têm 
conseguido contatar os bancos, deixando diversos 
problemas sem solução. As instituições financeiras 
precisam encontrar formas de atender bem os clientes 
e disponibilizar um canal de atendimento alternativo 
aos consumidores. Quem não conseguir resolver as 
pendências bancárias deve acionar algum órgão de 
defesa dos consumidores.

https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/27/prefeitura-de-uberlandia-determina-reforma-e-ampliacao-da-uai-pampulha/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/27/prefeitura-de-uberlandia-determina-reforma-e-ampliacao-da-uai-pampulha/
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o seu consórcio multibrasileiro

Alan Franco projeta títulos
 com a camisa atleticana

O Atlético vai lutar por todos 
os títulos que disputar”, afir-
mou o meio-campista Alan 

Franco, que foi apresentado pelo Clube no 
dia 21, na Cidade do Galo. 

“Temos muito bons jogadores e chega-
ram muito boas contratações, então, é na-
tural que o clube queira disputar o título de 
todas as competições que jogue”, destacou. 

“No ano passado, pude conquistar a 
Copa Sul-Americana com o Independiente 
Del Valle e fiquei muito feliz por isso. Agora, 
estou aqui no Atlético e espero conseguir 
muitos títulos para o clube”, acrescentou o 
novo reforço atleticano.

O equatoriano assinou contrato com o 
Galo até 30 de junho de 2024, com opção 
de renovação por mais um ano. “Minhas 
expectativas são muito altas. Venho para 
ajudar muito o clube. É uma grande insti-
tuição e estou muito feliz por fazer parte do 
Galo”, disse. 

“Quando apareceu a oportunidade, 
fiquei muito contente pelo que se estava 
falando, pelo que estava se apresentando. 
Agora, aqui, vejo que é muito melhor do que 
imaginei e estou muito contente”, completou.

Alan Franco também falou sobre a estru-
tura do clube, suas características de jogo, 
torcida e adaptação, confira: 

estrutura 

 “A estrutura do Atlético é muito boa, de 
primeiro nível, nível europeu. Ter essa estru-
tura, essas instalações, faz a gente se sentir 
muito bem e nos ajuda muito a desenvolver 
bem os treinamentos”. 

Adaptação 

 “Creio que vai ser um pouco mais fácil 
a adaptação porque a comissão técnica fala 
espanhol. Isso vai me ajudar muito para que 
minha adaptação seja muito rápida”. 

estilo de jogo 

“Minha principal característica é me 
associar bem, gosto do jogo coletivo, 
ajudar na marcação, atacar e pisar muito 
na área. Então, espero, pouco a pouco, ir 
demonstrando tudo que tenho a dar para 
a equipe. Também aprendi muito no ano 
passado a dar prioridade ao passe, que é 
muito importante para o jogo. Algo que 
também tenho de bom é que posso me 
adaptar facilmente a qualquer sistema 
de jogo”. 

torcida 

 “Para mim, é um orgulho, gosto muito 
disso, ter a torcida apoiando. É muito satis-
fatório para mim. A torcida do Galo sempre 
apoia o time e, agora, lamentavelmente, 
não pode ir ao estádio, mas, de casa, que 
continue nos apoiando porque vamos 
sempre dar tudo dentro de campo”.

Alan: “A estrutura do Atlético é muito boa, de nível europeu”

Si
te

 A
tl

ét
ic

o

O nadador Diogo Villarinho e o 
técnico Sérgio Marques estão entre 
os convocados pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) para um período de treinos 
de Maratonas Aquáticas, em Portugal, 
pelo projeto “Missão Europa”.  Além 
dos minastenista, mais seis atletas e 
quatro técnicos farão parte da dele-
gação brasileira. A previsão é que o 
grupo embarque no dia 8 de agosto. A 
ação foi viabilizada mediante parceria 
da CBDA com o Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB) para a utilização da verba 
da Lei Agnelo Piva da CBDA. 

“É uma iniciativa legal, já que 
no Brasil realmente não estamos 
conseguindo ter piscinas abertas e 
condições de treinamento. Querendo 
ou não, as seletivas estão se aproxi-
mando. Em abril do ano que vem é 
a seletiva olímpica, então esse ano 
é importante para nos prepararmos, 
porque a gente sabe que preparação 
olímpica não é só um mês”, afirmou 
Diogo.

Ele acrescenta que os clubes e as 
academias de Belo Horizonte estão 
fechados, desde março. “Então ir para 
Portugal vai ajudar demais, voltar a 
ganhar condicionamento físico e a 
ter contato com a água. Em dezembro 
será a primeira competição nacional, 
até agora confirmada pela CBDA, não 
sabemos se terá alteração porque 
tudo tem mudado muito rápido, mas é 
muito importante já começar a se pre-
parar, para que, mais para frente, pos-
samos engatar nos treinos mais fortes 
e treinar para a vaga olímpica”, disse.

O objetivo do projeto, organizado 
pelo COB em parceria com as confede-
rações, é oferecer aos atletas brasilei-
ros que estão na corrida por uma vaga 
nos Jogos de Olímpicos de Tóquio à 
volta aos treinos com segurança após 
o período de isolamento causado pela 
pandemia de COVID-19. A principal 
base das delegações brasileiras em 
Portugal deverá ser Centro de Treina-
mento de Rio Maior, um equipamento 
público-privado a 75km de Lisboa.

Diogo Villarinho é convocado
para treinos de Maratonas

Aquáticas em Portugal

o nadador e seu técnico sérgio marques
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emAnuel cArneiro
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o grande didi

OSporTV deu um gran-
de presente aos brasi-
leiros nesta época de 
quarentena, reprisan-

do na íntegra os jogos decisivos 
das Copas de 58 e 62 conquis-
tadas pelo Brasil. Entre uma 
copa e outra os jogadores eram 
quase os mesmos, apenas 4 
anos mais velhos. Ali estavam 
Pelé, Didi, Nilton Santos, Vavá, 
Gilmar, Zito, Zagalo, Garrincha 
etc. Feola ganhou a primeira, 
Aimoré Moreira a segunda.

A torcida brasileira celebrou 
como nunca acabando com o 
tal complexo de “vira-latas” tão 
cobrado pelo escritor Nelson 
Rodrigues. Vendo os jogos, pas-
sados na íntegra, lembramos 

que em 58 e 62 não havia TV 
direta e o acompanhamento 
ficava por conta do rádio.

É inútil e perda de tempo 
ficar comparando qual foi o 
melhor time nas 5 conquistas. 
Cada época mostra uma reali-
dade e cada conquista mostra 
heróis diferentes.

Em 58, Pelé e Garrincha sa-
íram consagrados, mas Didi foi 
eleito, com toda justiça, o me-
lhor jogador do mundial. Deu 
para ver o que ele representava 
no time brasileiro, que repetiu 
em 62, mas aí essa Copa foi do 
Garrincha.

Didi não tem o reconheci-
mento justo na história do fu-
tebol brasileiro com passagens 

maravilhosas pelo Fluminense 
e Botafogo, clubes onde mais 
atuou, como jogador.

Tinha um filho, Adilson Bibi 
com boa passagem pelo Atléti-
co e chegou a treinar o Cruzeiro 
no segundo semestre de 81. O 
dono da “folha seca” nasceu 
em 1928 em Campos e morreu 
no Rio em 2001. Cabeça em pé, 
toque perfeito, visão de jogo 
incrível, estava sempre no lugar 
certo do campo. Andou pelo 
mundo da bola como treinador 
e em 70 estava estacionado no 
Peru como técnico da Copa do 
México. Somos um país que 
tem carência de heróis. Que 
tal colocar Didi na prateleira 
de cima?

 didi o
dono da

“folha seca”
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