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QuAse 18 milhões
de BrAsileiros não
têm coletA de lixo

Apesar da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, sancionada 
há 10 anos, o Brasil pouco 
avançou em relação à forma 

ambientalmente correta de descarte de 
detrito urbano. Segundo o ISLU 2020, 
dos 3.313 municípios pesquisados, 49,9% 
ainda enviam seus resíduos para os cha-
mados lixões, proibidos no país desde a 
década de 1950. De acordo com o estudo, 
17,8 milhões de brasileiros sequer têm 
coleta de lixo em suas residências e ape-
nas 3,8% dos materiais são reciclados.

Cerca de 15 nomes almejam disputar a Prefeitura de Juiz de 
Fora, cuja a atual administração está a cargo do tucano Antônio 
Almas (foto). Entre as maiores cidades do estado, Montes Claros 
deverá sustentar o menor percentual de pretendentes ao posto 
de prefeito, já que o chefe do Executivo, Humberto Souto (PPS), 
apresenta popularidade tão elevada capaz de inibir embates 
mais acirrados. Acompanhe ainda a movimentação que acontece 
pela corrida sucessória em Contagem, Nova Lima, Uberlândia, 
Coronel Fabriciano e Ipatinga.

Aproximação das convenções
agita a sucessão nos municípios

PM
JF

entenda como
a espiritualidade
interpreta a
crise sanitária

42% das lojas de materiais
de construção registram

alta nas vendas durante a
pandemia do coronavírus

Enquanto a maior parte do varejo nacional 
amargou prejuízo nos últimos 3 meses, o setor de 
materiais de construção parece não crer nos números 
crescentes. Surpreendendo até o próprio segmento, 
que previa queda, 42% dos empresários do ramo 
registraram aumento nas vendas, 38% disseram que 
mantiveram os lucros e apenas 20% apontaram perda 
de faturamento, segundo o Termômetro da Anamaco. 
Para a associação, o auxílio emergencial de R$ 600 
é a principal causa pelos bons resultados.

Hipocondria:
quando o medo de

adoecer passa dos limites
Geralmente, o hipocondríaco supervaloriza qualquer 

sintoma. A pessoa acometida pelo transtorno tende a viver 
sob estresse e ansiedade e, como consequência, passa a 
ter outros problemas como alterações gastrointestinais e 
no sono. Estima-se que 4 a 9% da população seja atingida 
por esse mal.

E-commerce de notebooks
fatura R$ 2,1 bilhões

no segundo trimestre
 

A necessidade de adotar o home office, assim como as aulas virtu-
ais, fizeram o comércio eletrônico de notebooks disparar e vender 
mais de 1 milhão de unidades. O setor obteve faturamento de R$ 
2,1 bilhões e os maiores consumidores foram pessoas físicas. Por 
outro lado, a grande procura pelos equipamentos também fez o 
preço médio subir 7,1%, passando de R$ 1.943 para R$ 2.092 no 
período. “A população passou a investir no computador como 
principal ferramenta para trabalho e estudo. Sendo assim, a 
venda deste eletrônico deu um salto e garantiu um faturamento 
expressivo ao setor”, explica economista Ricardo Carvalho.
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E D I T O R I A L

P

Pandemia da coVid-19
pode ter objetivo espiritual?

Em meio ao caos que todos 
vivemos devido à pande-
mia do novo coronavírus é 
comum nos questionarmos 

sobre o motivo pelo qual a terra passa 
por tanta dor. A resposta, porém, 
pode variar. No campo da espiritu-
alidade, muitos tendem a acreditar 
que o mundo sofre, atualmente, uma 
espécie de castigo. Sobre este tema, 
o edição do Brasil conversou com a 
cigana Kélida que, além de terapeuta 
holística, é espiritualista. 

Ela explicou que tudo isso pode 
não ser uma punição, mas uma 
espécie de ação e reação. “Não se 
pode colher frutos de uma árvore der-
rubada, querer água limpa da fonte 
quando se joga lixo nos rios e ruas; 
almejar pela paz quando se prega 
palavras de ódio ou desejar amor 
onde se espalha desunião de classes”.

como ocorre a previsão de algo?
Ela vem por meio de metáforas. A espiritualidade 

de luz não tem a intenção de causar pânico e por esse 
motivo os seres nos alertam e são cautelosos. Às vezes, 
a forma faz parecer que determinada coisa é impossível 
de acontecer, por exemplo, em 2019, realizando um tra-
balho com a espiritualidade, disseram: “Vocês deverão 
se cuidar, pessoas serão vítimas de pessoas doentes. 
Morrerá uma pessoa por minuto na terra de vocês (ou 
seja, o Brasil). Mas, o que estará em jogo é o poder”. 
Ano passado, ninguém imaginava uma pandemia e que 
o Brasil, em meio a algo mundialmente temido, estaria 
preocupado com política. Na espiritualidade não existe 
tempo e espaço, os seres estão sempre a nossa frente.

há quem diga que a pandemia 
tem um objetivo espiritual, qual 
poderia ser?

Não acredito que a espiritualidade prejudicaria 
pessoas em todo mundo como punição, alerta ou 
forma de trazer algum tipo de mensagem. Percebo o 
que está acontecendo de outra forma: o ser humano 
sempre teve dificuldades em lidar com o seu interior e 
quando se depara com algo do qual não se tem controle 
tende a soltar as rédeas da situação. É aquele famoso 
ditado: “Isso aconteceu porque Deus quis” ou “Não era 
a vontade de Deus”. É confortável pensar em objetivos 
espirituais quando não se pode ter uma explicação 
lógica para o caos.

este momento será oportuno 
para as pessoas refletirem? Você 
vê isso acontecendo?

A reflexão deve ser um hábito para toda vida. É 
comum o ser humano agir e depois pensar, quando se 
deveria fazer o contrário. Mas, na prática, o raciocínio 
está presente em poucas situações, principalmente em 
um momento no qual as informações chegam a tempo 

real e todos estão conectados. Para ouvir o sexto sen-
tido e receber informações corretas da espiritualidade 
ou das reflexões é preciso silenciar a mente.

A espiritualidade fala muito sobre 
a regeneração da humanidade. A 
pandemia pode fazer parte desse 
processo?

Estamos passando por um processo de mudança 
universal, mas a regeneração acontece desde um nas-
cimento ou desencarne. Nas estações do ano é possível 
ver que a natureza se renova conforme a inteligência 
divina. O planeta sempre se recuperou é que agora os 
olhos estão voltados para essa informação.

Perceba que as crianças que nasceram em 1980 
tinham um tipo de comportamento até os 5 anos, 
hoje, em 2020, uma criança nessa idade consegue 
acessar uma rede social mais facilmente que um adulto 
e isso é uma regeneração da memória celular de cada 
indivíduo.

muitos questionam os motivos 
de sermos expostos a tanto sofri-
mento. há uma explicação para 
isso?

Lei de ação e reação. Muitos tendem a separar 
ciência de espiritualidade e isso é impossível. Não se 
pode colher frutos de uma árvore derrubada, querer 
água limpa da fonte quando se joga lixo nos rios 
e ruas; almejar pela paz quando se prega palavras 
de ódio ou desejar amor onde se espalha desunião 
de classes. A espiritualidade é solidária, ajuda o ser 
humano a enxergar suas falhas, corrigi-las e tem o 
profundo anseio de que seu sofrimento se cesse. En-
tretanto, as atitudes contribuem com as devolutivas 
do universo.

como devemos tratar corpo e 
mente neste momento tão deli-
cado?

Realizar uma reforma íntima é essencial e todos 
deveriam fazer dessa atitude uma prática quinzenal, 
conhecer seus pontos fortes e fracos, do que gosta e 
do que não gosta e suas limitações como ser humano. 
Isso evitaria dar ao outro o que não pode e receber de 
volta o que não deseja. Esvaziar-se diariamente é uma 
atividade que recomendo. 

O indivíduo deve fazer isso sentando em uma 
cadeira, fechando os olhos e perguntando ao seu cor-
po: Existe alguma energia ou sentimentos negativos 
ligados a mim? O corpo vai responder indiferente se 
é a primeira vez que faz esse exercício ou não. Você 
pode sentir uma dor em um determinado lugar ou 
enxergar mentalmente uma imagem, situação ou até 
uma pessoa. Quando sentir ou vir um pensamento, diga 
mentalmente ou fale: “Isso não me pertence, estou 
desligando minha energia dessa situação agora”. Isso 
trará uma leveza na alma e a prática vai ajudar nesse 
momento de pandemia.

Para a cigana kélida, o momento pode ser
de reflexão e reforma íntima de cada um

Bilionários insensíveis 
ode-se dizer que falta grandeza e solidariedade dos mais podero-
sos nesse famigerado embate mundial contra o novo coronavírus. 
Em verdade, enquanto a humanidade luta pela sobrevivência 
diante de um vírus letal, os bilionários estão protegidos numa 

espécie de bolha que escancara as desigualdades sociais e mantêm seus 
privilégios, inclusive aumentando substancialmente suas fortunas. 

Cada vez mais, o Brasil é considerado o país dos banqueiros e afor-
tunados. Um levantamento da Oxfam Brasil indica que, em apenas 
4 meses desde o começo da pandemia, 42 bilionários, de 70 nomes, 
estão em terras tupiniquins e que, juntos, abocanharam a bagatela de 
US$ 157,1 bilhões. 

Sobre essa realidade, a diretoria executiva da Oxfam Brasil, Kátia 
Maia afirma que essa revelação se torna ainda mais peculiar quando 
se sabe que, nesta fase, a população se arrisca a ser contaminada para 
não perder o emprego ou comprar o alimento de suas famílias no dia 
seguinte, ao mesmo tempo em que os bilionários não têm motivos para 
se preocupar. “Eles vivem em um mundo de privilégios e fortunas, mesmo 
diante da maior crise econômica mundial”, dispara.  

“Para a grande maioria dos cidadãos, o isolamento acabou por 
abocanhar magras poupanças ou mostrou a vulnerabilidade dos serviços 
públicos que não conseguem garantir cobertura nem direitos. Por outro 
lado, ser extremamente rico na região significa estar praticamente imune 
a esta crise econômica”, afirma o relatório Quem Paga a Conta? – Taxar 
a Riqueza para Enfrentar a Crise da COVID-19 na América Latina e Caribe.

Como se pode perceber são realidades extremamente distintas, afi-
nal, de acordo com as projeções de órgãos do governo, a expectativa do 
momento é que 52 milhões de pessoas se tornem ainda mais pobres e de 
que 40 milhões de desempregados estarão à deriva nas cidades brasileiras 
até o fim deste ano.  Do outro lado, está o seletíssimo grupo formado por 
bilionários que estão US$ 34 bilhões mais afortunados desde o início da 
quarentena no país. Uma discrepância odiosa, diga-se de passagem.    

Infelizmente, a crise sanitária não tem como algozes apenas os su-
permilionários. Existem muitos políticos, especialmente os empenhados 
nas eleições dos grandes municípios enfronhados neste mar de interesses 
escusos e que acabam deixando de lado as consequências ocasionadas 
pelo isolamento social. Na maioria das vezes, eles surgem se arvorando 
de bons homens públicos, enquanto, na verdade, estão, em sua maioria, 
buscando viabilizar seus projetos eleitorais.

É o jogo político sendo jogado mesmo em meio ao caos. Muitos no-
mes, aliás, pleiteiam reeleição e, para tanto, praticam a velha e conhecida 
demagogia com o dinheiro público, tomando decisões de cunho populista 
e com objetivo de atrair a simpatia dos cidadãos. Lembrando que tudo 
com uma única finalidade: conquistar por mais 4 anos o poder. Como 
diria o jornalista Boris Casoy, “isto é uma vergonha!”.

grande parte do comércio de 
Bh continua fechada! Por quê?

se for esperar o

percentual de

ocupação das

utis baixar a 70%,

o comércio de Bh

nunca será aberto

Desde o início da pandemia eu 
venho repetindo a mesma coisa: 
não se pode liberar geral e nem 

fechar tudo. 
É muito simples, se as autoridades 

liberarem o comércio e todas as demais 
empresas para funcionarem sem ne-
nhuma restrição, logicamente haverá 
muito mais aglomerações de pessoas e, 
consequentemente, mais contaminações 
pela COVID-19.

Nesse caso, o sistema público de 
saúde, e até o privado, certamente não 
terá condições de prestar atendimento 
aos enfermos e muitos morrerão. 

Se fechar tudo ou quase tudo, como 
é o caso de Belo Horizonte, grande parte 
das empresas vão fechar, quebrar, como 
milhares já quebraram e o desemprego, 
que já é muito alto, irá aumentar e muitas 
pessoas vão morrer de fome.

Então o segredo é promover uma fle-
xibilização gradual, com planejamento e 
acompanhamento da situação da saúde. 
Mas, para isso terá que haver investimento 
para a ampliação da capacidade de aten-
dimento da saúde pública, aumentando 
o número de leitos, respiradores e UTIs. 

Dizer que não há recursos para am-
pliar o atendimento médico aos enfermos 

não justifica. O mundo está vivendo uma 
situação de guerra com coronavírus. E, 
em uma situação de guerra, para salvar 
vidas, vale tudo. Se a prefeitura não 
tiver dinheiro, que vá buscá-lo junto ao 
governo do Estado, à União ou ate no 
mercado financeiro. 

Esse negócio de dizer que Belo Ho-
rizonte está com 88% de ocupação nas 
UTIs e que só vão flexibilizar quando esse 
percentual for reduzido a 70% é embro-
mation. Na capital mineira o percentual 
de ocupação das UTIs públicas sempre foi 
nesta faixa de 90% e muitas das vezes até 
faltaram UTIs.

Assim, se for esperar o percentual de 
ocupação das UTIs baixar a 70%, o comér-
cio de Belo Horizonte nunca será aberto 
e, com certeza, haverá uma quebradeira 
generalizada em nossa capital. Que Deus 
dê juízo aos nossos governantes.
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eujácio silva

eleição começa a ser debatida
nas grandes cidades mineiras

De acordo com sondagens recentes, 
entre todos os prefeitos das maiores 
cidades de Minas que trabalham pela 
reeleição, a cena do momento fica por 

conta do titular de Montes Claros, Humberto 
Souto (PPS). Segundo fontes extraoficiais, a 
sua popularidade é tão expressiva que tem 
desanimado seus possíveis adversários.

Por lá, o destaque é em relação à coragem 
do ex-prefeito Ruy Muniz (PP) em participar da 
eleição, mesmo sabendo da possibilidade de 
obter uma votação sofrível. Enquanto o atual 
prefeito é tido como um disseminador dos bons 
costumes, Muniz ainda responde por denúncias 
na justiça local e em outras instâncias.

o clima é de embate

Em Minas e em todo o Brasil, na medida 
em que o período das convenções vai se 
aproximando, o assunto relacionado ao pleito 
de novembro começa a ganhar destaque nos 
bastidores. Nomes e partidos entram em cena 
para tentar conquistar espaço em mais uma 
peleja com a finalidade de eleger prefeitos e 
vereadores.

No município de Contagem, o maior colégio 
eleitoral da região depois de Belo Horizonte, 
como já é sabido, o prefeito Alex de Freitas 

desistiu de enfrentar as urnas. Assim, os nomes 
mais cotados no momento são os ex-prefeitos 
Ademir Lucas (Podemos) e Marília Campos (PT), 
além dos vereadores Ivair Soalheiro (PDT) e Dr. 
Wellington Ortopedista (Republicanos), Coronel 
Fiuza (PTC) e o deputado estadual Professor 
Irineu (PSL). Contudo, até a virada de agosto 
para setembro, ocasião da escolha formal por 
parte dos eventos partidários, poderá haver 
alterações nesta lista.

Relativamente ao município de Nova Lima, 
a cada dia aumenta o contingente de interes-
sados em disputar a sucessão do atual prefeito 
Vitor Penido (DEM). Os comentários cotidianos 
indicam que o prefeito estaria apoiando o 
nome de Wesley de Jesus (DEM). Mas ele terá 
de enfrentar a popularidade de João Marcelo 
(Cidadania), e também outros nomes como 
Fausto Niquini (PSD) e o juiz Juarez de Azevedo 
(Solidariedade).

Em Juiz de Fora, caso o pleito fosse realizado 
hoje, a cidade somaria cerca de 15 pretendentes 
à prefeitura local. Porém, daqui a 30 dias ocor-
rerá o natural afunilamento dessa relação. No 
momento, o prefeito Antônio Almas (PSDB) terá 
como concorrentes diretos as delegadas Sheila 
Oliveira (PSL) e Ione Barbosa (Republicanos), 
a deputada federal Margarida Salomão (PT), 
entre outros como Eduardo Lucas (DC), pastor 
Aloízio Penido (PTC), João Vitor Garcia (PCdoB), 
professora Lorene Figueiredo (PSOL) e o juiz José 
Armando (MDB).

Outro caso típico, cuja popularidade do atual 
titular inibe a oposição é Uberlândia. No decorrer 
de sua administração, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
sempre esteve bem avaliado. Agora, no início da 
campanha eleitoral, poucos são os nomes interes-
sados em se credenciarem para o embate com ele 
neste pleito de 2020. Mesmo assim, os denomi-
nados partidos de esquerda estarão presentes na 
contenda, como sempre aconteceu ao longo dos 
anos, só que desta vez com um percentual menor 
de possibilidade de conquistar o Paço Municipal, 
isso na estimativa do momento.

No que diz respeito ao Vale do Aço, o chefe do 
Executivo de Coronel Fabriciano, o médico Marcos 
Vinícius (PSDB), terá pela frente a pretensão do 
ex-prefeito e ex-deputado Chico Simões (PT) em 
retornar ao seu antigo posto. No município, a no-
vidade é que o petista vai de chapa puro sangue. 
Como candidato a vice-prefeito, o escolhido é o 
ex-presidente da Câmara e atual vereador Marcos 
da Luz, também do PT.

 Permanece a incógnita em relação a plausível 
candidatura de Sebastião Quintão (MDB), em Ipa-
tinga. Ele está em pré-campanha há vários meses, 
no entanto, na avaliação de seus inimigos políticos, 
tem problemas na justiça. De acordo com decisão 
do PT, o ex-deputado federal João Magno será 
o representante da sigla nessa batalha. Por seu 
turno, o atual prefeito Nardyello Rocha (Cidadania) 
está com a bola no pênalti para marcar o gol. A 
não ser que algo bem diferente das avaliações 
de hoje sejam alteradas no curso da campanha.
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chico simões é o candidato do Pt em Fabriciano Antônio Almas vai testar as urnas em Juiz de Foraodelmo leão enfrentará a esquerda em uberlândia

A chapa de kalil
No princípio deste ano, o prefeito Alexandre kalil (PSD) 

já projetava a possibilidade de garantir a reeleição ainda no 
primeiro turno. Diante deste cenário é que seu ex-secretário da 
Fazenda, Fuad noman, começou a ser lembrado para compor 
a chapa como vice-prefeito. Mas, com a incerteza política oca-
sionada pela pandemia, a lista só vem aumentando. Agora, 
surgem os nomes da presidente da Câmara, nely Aquino 
(Podemos), do líder do governo na Câmara Municipal, léo 
Burguês (PSL) e mais recentemente, também o ex-presidente 
da Assembleia, Adalclever lopes (MDB).

ministro ausente
Eleito deputado federal no último pleito com mais de 200 

mil votos, sendo grande parte desse número em Belo Horizonte, 
o atual ministro do Turismo, marcelo álvaro Antônio, está au-
sente da cena política mineira. Até mesmo na sucessão de BH, 
onde já foi candidato a prefeito no passado, ele anda sem lastro 
junto as lideranças para influenciar efetivamente no pleito.

Política em contagem
Após perceber que não tinha popularidade para enfrentar 

uma nova disputa, o atual prefeito de Contagem, Alex de Frei-
tas, resolveu jogar a tolha e desistiu de buscar a reeleição. Ago-
ra, só se fala em duas lideranças no município: marília campos 
(PT) e Ademir lucas (Podemos), ambos ex-dirigentes locais.

sucessão na Assembleia
Alguns deputados amigos do governador romeu zema 

(Novo) tentam mencionar o complicado assunto da sucessão 
na Assembleia Legislativa. Um dos interlocutores do chefe do 
Executivo teria respondido: “o presidente Agostinho Patrus 
(PV) é uma liderança muito forte e tem condições de continu-
ar no posto, caso queira disputar a reeleição. “Por favor, não 
gostaria de abordar este tema”, teria insinuado o governador.

Pimentel e o Pt
Petistas em Minas e Brasília comemoram a recente deci-

são da justiça de excluir o nome do ex-governador Fernando 
Pimentel (PT) de mais um processo. Ou seja, pouco a pouco 
o político está se desvencilhando de denúncias que até então 
circulavam contra ele. Mas, segundo amigos, Pimentel não 
pretende se envolver com as disputas municipais deste ano.

USAR MÁSCARA SALVA VIDAS.

Para saber mais, acesse pbh.gov.br/coronavirus

  Use máscara para proteger você e quem você ama. Na rua, no ônibus, 
no metrô e em todos os lugares. Sempre cobrindo o nariz e a boca.

  Lave bem as mãos com água e sabão. Também lave as mãos  
sempre que tocar na máscara ou quando chegar a qualquer lugar.  
Ou use álcool em gel 70% para higienizar.

  Evite aglomerações e, se puder, fique em casa. O isolamento ainda  
é a melhor maneira de proteger você e sua família contra o vírus. 

NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS,
É FUNDAMENTAL SEGUIR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS • COVID-19

EM BELO HORIZONTE

QUANTO MAIS A GENTE LEVAR A SÉRIO, MAIS RÁPIDO ISSO VAI PASSAR. 
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

AdVogAdo e consultor, esPeciAlizAdo em direito emPresAriAl,
sócio dA leite & AlcântArA - sociedAde de AdVogAdos - www.leitealcantara.com.br

daniel Amaro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Vendas on-line de notebooks crescem
mais de 85% no primeiro semestre

revisão tributária pela retirada de
impostos da base de cálculo do Pis / cofins

O empresário brasileiro paga por 
decorrência de suas operações 
de comércio contribuições sociais 
que são destinadas ao chamado 

PIS (Programa de Integração Social) e 
ao chamado Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), o 
que até então vem sendo calculado sobre 
a base de cálculo da receita bruta auferida 
pela empresa, porque assim previu a Lei Fe-
deral Complementar 70/1991 e Lei Federal 
9.718/1998, conforme modificação da Lei 
Federal 12.973/2014.

Ocorre que já há alguns anos advo-
gados tributaristas vêm discutindo judi-
cialmente a exata base de cálculo para a 
incidência do PIS e da Cofins. A tese que 
se é colocada, em linhas resumidas, vai 
no sentido de que referidas contribuições 
não poderiam ter como base de cálculo a 
receita bruta auferida da empresa porque, 
nesta, fatalmente estariam inclusas verbas 
outras que não a correspondente ao que 
se conceitua como o seu faturamento, de 
modo que, ao assim se cobrar, inclusive im-
postos tal como o ICMS ou o ISS acabariam 
lhe incidindo. Ao final, e pela lógica até 
então aplicada pelo fisco brasileiro, referido 
tributo deve ser calculado aplicando-lhe em 
sua base de cálculo outros tributos.

A tese estruturada na revisão dessa 
base de cálculo é, de fato, bastante 
consistente, do ponto de vista do Direito 
Tributário, inclusive porque a própria 
Constituição Federal de 1988, da qual a Lei 
infraconstitucional não pode dela divergir, 
sob pena de ser taxada como inconstitu-
cional, previu em seu artigo 195 que tais 
contribuições sociais serão custeadas pela 
empresa e incidirão, exclusivamente, sobre 
a sua “receita ou o faturamento”.

Devido à relevância resultante dessa in-
terpretação constitucional, e também em ra-
zão das sucessivas discussões a esse respeito 
nos Tribunais, referida controvérsia aportou 
no Supremo Tribunal Federal por meio do 
recurso extraordinário de nº 574.706 que, 
ao analisar o caso, emitiu decisão absolu-
tamente favorável a tese dos contribuintes e 
contrária aos interesses do fisco, basicamen-
te definindo a controvérsia pelo entendimen-
to de que “o ICMS não compõe a base de 
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.

A partir dessa decisão judicial, prolata-
da pela mais alta Corte de Justiça do País 
e que definirá ainda acerca da modulação 
dos seus efeitos nos próximos meses, abriu-
-se um caminho para o empresário pleitear 
a revisão do cálculo final desse tributo para 
as parcelas futuras (vincendas), cabendo-
-lhe também requerer a devolução dos 
valores pagos indevidamente pelos últimos 
cinco anos, o que pode ser feito por meio de 
compensação tributária, isto é, pela obten-
ção de créditos para as incidências futuras.

Como se vê, a adoção de medidas 
revisionais que decorrem da evolução da 
compreensão do direito, sobretudo em 
tempos de crise econômica, representa for-
ma valiosa de se atuar com planejamento 
e estratégia tributária.

A venda de computadores, item conside-
rado essencial e cobiçado pela maioria dos 
brasileiros, foi impactada positivamente pelo 
novo coronavírus. Segundo dados da Compre 
& Confie, empresa de inteligência de mercado 
focada em e-commerce, o faturamento do setor 
de notebooks no comércio eletrônico no Brasil 
chegou a R$ 2,1 bilhões no segundo trimestre 
de 2020, incremento de 85,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Essa alta está relacionada, principalmente, 
ao maior volume de pedidos registrados. Nos 
primeiros 6 meses do ano, foram 1 milhão de 
compras realizadas, sendo 773 mil unidades para 
pessoas físicas e 290 mil para empresas. Além da 
maior quantidade de vendas, o preço médio dos 
produtos também subiu, passando de R$ 1.943 
para R$ 2.092, um aumento de 7,1% no período.

Para o economista Ricardo Carvalho, a pro-
cura pelos notebooks se deve ao fato de a grande 
maioria da população estar em home office, 
assim como as escolas que também optaram 
por ministrar alguns conteúdos on-line para 
não ficarem totalmente paradas. “A população 
passou a investir no computador como principal 
ferramenta para trabalho e estudo. Sendo assim, 
a venda deste eletrônico deu um salto e garantiu 
um faturamento expressivo ao setor”, explica.

Preços altos

No entanto, quem deseja adquirir um no-
tebook deve estar preparado para pagar um 

pouco mais caro. Isso porque com a quarentena, 
a demanda elevada e o dólar alto, os preços 
desse equipamento subiram nos últimos meses. 
Um levantamento da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) mostra que o aumento foi de 1,73% em 
junho. Em 12 meses até o sexto mês do ano, 
o crescimento, medido pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), já atinge 4,2%, sendo o 
maior nível desde outubro de 2016.

Segundo o economista, a tendência é que os 
preços continuem em alta nos meses seguintes. 
“Esse tipo de eletrônico sofre influência, princi-
palmente do valor da moeda americana, pois 
encarece a compra de componentes importados 
utilizados na fabricação. O dólar terminou 2019 
com uma média de R$ 4 e hoje está na faixa 
dos R$ 5,50. Além disso, o aumento da procura 
também contribui para a elevação”, afirma.

Aulas on-line

A professora Camilla Antunes precisou comprar 
um novo computador para dar aulas on-line. “Já 
tínhamos o notebook do meu filho em casa, mas 
por conta dele também precisar estudar e eu 
usar bastante para o meu trabalho, muitas vezes 
acaba não conciliando. A saída foi adquirir mais 
um equipamento para ninguém ficar prejudicado”.

Ela conta que realizou a compra pela inter-
net. “As lojas estavam fechadas devido à pan-
demia, fiz muita pesquisa antes, principalmente 
que não entendo muito de marca e configura-
ção. Achei um mais em conta e que atende as 
minhas necessidades. Paguei R$ 1.900 em um 
notebook já com webcam integrada para que 
eu possa transmitir as aulas virtuais”.

Qual escolher?

Decidir qual notebook comprar é uma tarefa 
mais difícil do que parece, afinal, são diversas mar-
cas e modelos. O especialista em tecnologia Breno 
Oliveira exemplifica as principais características de 
um bom computador. “O processador é o responsá-
vel por coordenar todas as ações do notebook, assim 
como o cérebro no corpo humano. O Intel Core i3 é 
o mais simples da categoria, indicado para tarefas 
como navegar na internet, ver vídeos em streaming 
e trabalhar com arquivos leves de textos, tabelas ou 
apresentações de slides. Já os com Intel Core i5 são 
para programas mais exigentes, como editores de 
fotos e até alguns jogos. O Intel Core i7 é o modelo 
avançado e também o mais caro, indicado para pro-
gramas mais pesados, como os editores de vídeos”.

Outro componente é a memória RAM. “Ela é 
usada para gerenciar os programas que são abertos 
pelo sistema. Um notebook com memória RAM de 
4GB é capaz de rodar os programas mais simples e 
poucas tarefas abertas ao mesmo tempo. Os que 
possuem 8GB de RAM têm o melhor custo/benefício 
para quem precisa usar softwares mais pesados. 
Tem mais eficiência e permite mais tarefas simulta-
neamente. Agora, se quer trabalhar com editores 
de vídeos e os jogos mais avançados disponíveis, o 
ideal é um notebook com RAM de 16GB ou mais”.

No quesito armazenamento, o HD é a forma 
mais barata encontrada o mercado e pode variar en-
tre 500GB e 2TB, sendo os notebooks com HD de 1TB 
os mais comuns no momento. Na hora de escolher 
o tamanho de tela, vale considerar a mobilidade do 
aparelho. “A maior parte dos computadores têm 
tela de 14 ou 15,6 polegadas, com definições HD 
ou Full HD. Mas se você o carrega para a faculdade 
ou em viagens, considere modelos com telas de até 
13, pois costumam ser mais leves”.

Por último, a placa de vídeo é a responsável 
por ler e exibir as imagens com boa qualidade. 
Para trabalhar tarefas simples como navegar na 
internet, textos, tabelas e apresentação de slides, 
o melhor é aquele com placa de vídeo integrada. 
Caso contrário, o aparelho deve possuir placa de 
vídeo dedicada de acordo com as suas necessidades. 
As mais comuns no mercado são GeForce MX110 e 
a GeForce MX150. Entre as mais avançadas e com 
custo maior estão a Nvidia GeForce 1050 e GeForce 
GTX 1060”.

Quarentena tornou os equipamentos mais importantes do que nunca para trabalhar e estudar
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Pandemia x Bar do Bolão
Com quase 6 décadas de tradição, o Bar do Bolão pode não 

resistir à pandemia da COVID-19 e fechar as portas. “Existe essa 
possibilidade porque não temos caixa para nos mantermos 
aberto. A situação é crítica e muito triste”, diz o empresário 
luiz cláudio rocha.

Fuga de capital
Ao analisar o quadro nacional, o economista ricardo sen-

nes declarou: “Até agora, a fuga dos investimentos externos no 
Brasil já passa dos R$ 31 bilhões, um volume enorme devido à 
incerteza causada pela crise sanitária”.

sucessão em Bh
Político com raízes na cidade de Juiz de Fora, o deputado 

federal Júlio delgado (PSB-MG) insiste em ser candidato a 
prefeito de Belo Horizonte. Segundo os matemáticos da política 
mineira, terá uma votação sofrível. A conferir.

crise no setor aéreo
Segundo comentários e informações que chegaram à 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
a crise no setor aéreo mineiro e brasileiro é a maior de todos 
os tempos. Cruz credo, gente!

reforma tributária
A reforma Tributária enviada pelo governo ao Congresso 

Nacional, para ser aprovada como almeja o Palácio do Planal-
to, carece de ter apoio de um número maior de deputados e 
senadores. O presidente Jair Bolsonaro vai ter que se entender 
melhor com os parlamentares do Centrão, caso queira um 
resultado positivo neste sentido. Avaliação do jornalista pau-
listano carlos Alberto sadenberg.

Fim da lava Jato
Analisando as recentes decisões sobre a Operação Lava 

Jato, o filósofo luiz Felipe Pondé emitiu sua sentença: “ela está 
com os dias contados. Afinal, o seu término interessa a pessoas 
muito poderosas, especialmente, a 90% dos atuais partidos 
políticos. É tudo uma questão de tempo para ser decretado o 
seu fim”, avalia.

raposa no galinheiro
“O ministro do Meio Ambiente, ricardo salles, é uma 

espécie de raposa tomando conta do galinheiro”. Ironias do 
vereador petista marcos da luz, ex-presidente da Câmara de 
Fabriciano, no Vale do Aço.

contaminação em massa
Participando de um debate na TV Cultura, o médico e di-

retor do Instituto do Coração (Incor) carlos carvalho disse: “o 
retorno presencial das aulas é algo que carece de ser melhor 
avaliado. Afinal, em torno de cada aluno tem um professor, 
um pai, uma mãe, uma avó, ou seja, são muitas as pessoas 
que estariam em circulação. E diante deste cenário, pode haver 
uma contaminação em massa”, comentou.

http://www.leitealcantara.com.br
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da redação

42% dos comércios de materiais de construção
venderam mais na pandemia do que em 2019

Sinduscon-MG debate habitação de interesse
social e desafios do setor durante a COVID-19

Auxílio emergencial de R$ 600 é apontado como causa

Reparos e reformas do-
mésticas que estavam 
sendo adiadas parecem 
ter incomodado os bra-

sileiros desde o início da pande-
mia, quando grande parte da 
população passou a ficar mais em 
casa. Isso porque, segundo o Ter-
mômetro da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco), em todo 
o país, 42% dos empresários do 
setor registraram crescimento nas 
vendas nos últimos 3 meses em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Cerca de 20% apontaram 
queda e 38% disseram que elas se 
mantiveram constantes. 

Números que por si só já se-
riam motivos de comemoração 
em qualquer período, mas quando 
considerado que isso ocorre em 
plena crise sanitária, enquanto 
outros setores do varejo amargam 
devido ao isolamento social, os 
índices são ainda mais surpreen-
dentes. Para efeito de comparação, 
na mesma época, as vendas de 
combustíveis recuaram 11,6% e as 
de vestuário e calçados, 37,5%. O 
ICVA, indicador de varejo da Cielo, 
também confirma a alta no ramo: 
o faturamento da venda de mate-
riais de construção subiu 33,1%, 

na semana de 19 a 25 de julho, e 
foi o único da categoria de bens 
duráveis a ter elevação no período. 

Tiago Mendonça, CEO de uma 
rede de lojas do segmento com 90 
estabelecimentos em 70 cidades 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e São Paulo, foi um dos que sen-
tiram o faturamento crescer em 
plena crise. A empresa registrou 
crescimento de 130% nos canais de 
venda on-line durante a pandemia, 
o que já representa 71% do fatu-
ramento total. “Sempre tivemos 

o foco em ser uma companhia 
do segmento de construção com 
base em inovação e tecnologia e 
estamos colhendo frutos do que 
viemos plantando ao longo de, 
no mínimo, 5 anos. É gratificante 
alcançar um dos melhores resulta-
dos da história em um momento 
tão difícil”, diz o empresário. A 
expectativa da marca é fechar o 
ano com mais de 100 lojas e receita 
anual de R$ 500 milhões, além do 
aporte de R$ 115 milhões de seus 
sócios para expansão.

Esse caso confirma os dados 
da pesquisa da Anamaco: gran-
des empresas tiveram melhor 
desempenho. As companhias com 
menor porte (de 1 a 4 funcionários) 
apontaram queda de 33% nas ven-
das. Nas lojas de maior porte, esse 
indicador variou entre 14% e 20%, 
bem abaixo do nível registrado nas 
pequenas corporações.

Segundo o estudo, em relação 
a quais produtos foram mais vendi-
dos, 67% das respostas no segmen-
to de revestimento cerâmico foram 

positivas, parcela que foi de 46% 
nas empresas focadas em produtos 
básicos (como cal, cimento, madei-
ra, areia), e apenas 30% no ramo 
especializado em material elétrico. 

Qual a razão?

O levantamento também se 
debruça sobre as possíveis causas 
para um cenário tão positivo para 
o setor. A hipótese apontada pela 
associação é que a medida de 
sustentação da renda, do chama-

do auxílio emergencial, no valor 
de R$ 600, adotada pelo gover-
no federal, aumentou a deman-
da por materiais de construção, 
além de outros itens básicos de 
alimentação, higiene e saúde. 

“Passados 5 meses desde o pri-
meiro caso de COVID-19 no Brasil, 
outro consenso começa a se for-
mar: a trajetória de recuperação da 
economia também é uma questão 
em aberto. No caso específico do 
varejo de materiais de construção, 
o desempenho dos indicadores do 
Termômetro Anamaco são positi-
vamente surpreendentes. Pode-se 
afirmar que os varejistas de mate-
riais se assemelham ao segmento 
de supermercados, tendo sido 
menos afetados pela queda na 
demanda que o comércio em ge-
ral. Ainda assim, esses benefícios 
se distribuíram desigualmente de 
acordo com o porte dos varejistas 
de materiais”, lê-se no estudo. 

expectativas do setor

Neste segundo semestre, 45% 
dos comerciantes acreditam que 
haverá crescimento nos próximos 3 
meses. Apenas 11% esperam queda 
e 44% dos participantes acreditam 
na estabilidade. Em todos os casos, 
as empresas maiores se revelaram 
mais otimistas do que as de peque-
no porte (até 4 funcionários).
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Sindicato da Indús-
tria da Construção 
Civil  no Estado de 
Minas Gerais (Sin-
duscon-MG) real i -

zou no dia 3 de agosto, mais 
uma ed ição  do  t rad ic iona l 
“Fim de Tarde Sinduscon-MG”, 
que reúne representantes de 
empresas associadas. O evento 
contou com a participação do 
presidente da Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins, e 
do vice-presidente da Área de 
Habitação de Interesse Social 
(CHIS) da entidade, Carlos Hen-
rique Passos, que debateram 
os desafios enfrentados pela 
construção civil neste período 
de pandemia e o impacto na 
habitação de interesse social. 
Neste ano, devido ao isolamen-
to social gerado pela pandemia 
de COVID-19, o Fim de Tarde é 
realizado exclusivamente em 
ambiente virtual.

“Nunca estivemos tão pró-
ximos como estamos hoje; é 
impressionante como os desa-
fios enfrentados neste período 
fizeram com que o setor se tor-
nasse mais unido”, afirmou o 

presidente do Sinduscon-MG, 
Geraldo Linhares, na abertura do 
evento. “Nós estamos trazendo a 
CBIC para mais perto dos nossos 
associados; essa é a nossa meta: 
ficarmos cada vez mais próxi-
mos”, declarou.

Para o presidente da CBIC, 
José Carlos Martins, a pandemia 
não só aproximou o setor como 
também criou ferramentas para 
reforçar esse relacionamento. 
“Essa é uma oportunidade ímpar 
para nós. Muitas vezes ficamos 
ligados no problema e esquece-
mos das oportunidades. A pande-
mia impulsionou o investimento 
em tecnologia; é hora de pen-
sarmos na indústria 4.0 e tudo 
isso mostra que não podemos 
paralisar”, disse. Ele destacou 
também a oportunidade de as 
empresas começarem a investir 
em obras de infraestrutura e sa-
neamento. “Esse assunto nunca 
foi encarado como prioridade, 
mas agora podemos trabalhar 
em parceria com o governo para 
resolver essas pautas. Estamos 
buscando formas de fazer com 
que as empresas brasi leiras 
tenham competitividade nesse 
mercado”, complementou. 

Segundo o vice-presidente da 
Área de Habitação de Interesse So-
cial (CHIS) da CBIC, Carlos Henrique 
Passos, o pacote de medidas para 
crédito imobiliário anunciado pela 
Caixa contribuiu para que as obras 
não parassem. “Esse cenário foi 
decisivo para que pudéssemos ter 
esse ambiente de vendas bastante 
positivo para o setor”, afirmou. Ele 
citou ainda a criação da CHIS como 
fator determinante para aproximar 
o setor da instituição financeira. 
“Isso nos permitiu ter uma apro-
ximação bem mais palpável para 
apresentar nossas ideias, nossas crí-
ticas e sugestões. Foi o que fizemos 
desde o início de março”, afirmou. 

Passos também destacou a 
criação da Central de Recebíveis 
Imobiliários, em parceria com a 
Associação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip) e o Banco Central, 
que visa facilitar o acesso das 
empresas ao crédito. “Estamos 
trabalhando para que os nossos 
recebíveis imobiliários possam 
conquistar uma maior credibilida-
de junto aos agentes financeiros, 
sejam eles bancários ou não ban-
cários, facilitando nosso processo 
de comercialização e diminuindo 

os preços por conta da redução 
dos riscos”, comentou. Ele explica 
que o sistema será um banco de 
cadastro positivo para as transa-
ções imobiliárias. “Esse registro 
permitirá às empresas construir a 
história dos seus créditos recebi-
dos, das suas carteiras de contas 
a receber e, a partir daí, facilitar 
o processo de acesso a crédito”. 

O presidente da CBIC salien-
tou que o comportamento das 
pessoas deverá mudar, ainda, 
no sentido de valorizarem mais a 
importância de ter um lar. “Dimi-
nuindo as despesas supérfluas, 
sobra dinheiro para comprar uma 
casa. As pessoas estão repensan-
do: será que esse valor gasto todo 
mês com supérfluos não dá a pres-
tação de um imóvel? O que a CBIC 
tem buscado é dar resultado para 
o setor em uma época em que 
todas as coisas estão mudando. 
O mundo literalmente mudou”,

Durante o encontro promovido 
pelo Sinduscon-MG, Martins tam-
bém defendeu a manutenção do 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) como forma de financiar 
construção e saneamento no Brasil, 
além de preservar o emprego dos 
trabalhadores brasileiros.

Presidente do sinduscon-mg, geraldo linhares
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PELOS MINEIROS E COM OS MINEIROS.

A ASSEMBLEIA NÃO PARA NO 
COMBATE AO CORONAVÍRUS.

Saiba mais:

almg.gov.br/coronavirus

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

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

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

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

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!

A FAlA de kAlil - Esperada por todos, a fala de Alexandre Kalil (PSD), no 
dia 4 de agosto, foi frustrante para grande parte dos empresários de Belo 
Horizonte. Baseado na ciência, o prefeito disse que agora pode flexibilizar o 
comércio da cidade, porque assim ela o permitiu fazê-lo. Porém, só agora 
ele descobriu que 50% dos moradores da capital não dependem do Sistema 
Único de Saúde (SUS), pois pagam religiosamente seus planos de saúde. 
Kalil também alegou que só tomou a decisão de abrir o comércio por 3 dias, 
depois que a administração conseguiu reservar CTIs nos hospitais particulares. 
Ora, essa rede privada estava aí à disposição da prefeitura desde quando co-
meçou a crise do coronavírus em BH. É bom lembrar que temos um hospital 
de campanha montado no Expominas, na Gameleira, que não funcionou 
até agora porque não houve necessidade. O grande gargalo no município 
nesta fase de infecção é o transporte coletivo, feito para o passageiro andar 
em pé, por exigência da BHTrans. Aliás, mesmo sabendo disso, o prefeito 
determinou em decreto que todos os ônibus podem andar com apenas 10 
viajantes em pé. O sindicato da categoria afirma que não há condições de 
atender a determinação. O presidente do Setra-BH, Joel Paschoalin, disse 
que o empresariado do transporte coletivo da cidade está dando sua cota 
de colaboração e que todas as companhias estão funcionando com prejuízo. 
Quem determina horários e quantidade de ônibus nas linhas é a BHTrans.

A reFormA triButáriA do goVerno - A cada dia aparece na imprensa 
alguma coisa sobre a tão propalada reforma Tributária proposta pelo 
governo. Na verdade, a mudança vai servir apenas para gerar mais um 
imposto, o desejo já confesso do ministro da Economia, Paulo Guedes. O 
presidente Bolsonaro que fala sempre pelos cotovelos, desta vez cumpriu 
seu papel dizendo que só pode criar nova contribuição se acabar com 
outras. E aí vem a proposta de reduzir a alíquota do imposto de renda de 
27,5% para 25% ou 23%%, mas extinguindo o desconto saúde de quem 
precisa declarar. Já tiraram o abatimento que o contribuinte tinha com 
o pagamento de empregados domésticos e com despesa escolares. Sem 
falar que comprar remédio, que sobe de preço todos os dias, não tem 
nenhuma dedução. Na verdade, o governo quer simplesmente enganar 
os cidadãos dizendo que está diminuindo imposto, mas está aumentando 
a alíquota quando você fica proibido de fazer descontos. É certo que o 
Congresso não está disposto a assinar embaixo.

A grAndezA do cruzeiro esPorte cluBe - Mesmo vivendo momentos 
difíceis, a diretoria do clube celeste demonstrou muita grandeza, soli-
citando a Federação Mineira de Futebol, que declarasse o Uberlândia 
campeão do Torneio Independência, depois que a partida entre os dois 
times foi cancelada com  13 integrantes da delegação uberlandense entre 
atletas e comissão técnica serem infectados pela COVID-19. A decisão da 
diretoria do Cruzeiro, liderada pelo seu presidente Sérgio Rodrigues, é 
digna de aplausos de todos os desportistas mineiros.

A lei eleitoral vigente impede que candidatos a vereador se manifes-
tem publicamente enquanto não houver convenção partidária. Agora, 
todos devem apenas dizer que são pré-candidatos, sem fazer campanha. 

os proprietários de estabelecimentos em grandes centros comerciais 
da cidade não se esqueceram de que lojas populares continuaram funcio-
nando, enquanto as de rua e as de shoppings ficaram fechadas. Um empre-
sário, que não quis se identificar a este colunista, disse que tem um grande 
estoque de roupas de inverno e que até agora não vendeu uma blusa.

o movimento do Anel Rodoviário e da Via Expressa, além das 
avenidas Amazonas, Antônio Carlos e Cristiano Machado, tem tido 
um aumento como se estivéssemos em dias normais.

domingo, dia 09 de agosto
Senhora Cleonice Hanas 
Advogado Amilton Faria 
Nancy Lucas- Esmeraldas 

segunda-feira, 10
Wagner Carone 
Vereadora Letícia da Penha - Contagem

terça-feira, 11
Empresária Silma Braga
Deputado Nilmário Miranda 
Serafim de Melo Jardim 
Edgar Malheiros Neves Fiúza
Deputado Duarte Bechir

Quarta-feira, 12
Empresário Márcio Mol
Senhora Marta Gallo
Mirza Zazá Schettino 
Professor Antônio Fagundes 
Ex-deputado Antônio Júlio
Ricardo Lataliza - Rádio Itatiaia 

Quinta-feira, 13
Sra. Vânia Rocha, esposa de José Luiz Rocha 
Jornalista Olavo Froes

sexta-feira, 14
Oscar Dias Corrêa Junior 
Jornalista Francisco Stheling Neto
Mauricio Brand Aleixo 
Jornalista Rogério Perez
Delegado Airton Reis 
Gonçalo Abreu- diretoria da Santa Casa

sábado, dia 15 
Simone Maria de Almeida 
Claudio Melo 
Rosa Bonifácio – Contagem

Presidente do setra-Bh, Joel Paschoalin
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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

hipocondria atinge cerca
de 4% a 9% dos brasileiros

Como podemos reagir nos
momentos difíceis da vida?

Pesquisadores afirmam que 
diante de situações catastróficas, 
guerras, terrorismo, algumas 
pessoas adoecem seriamente em 
sua dimensão psíquica e mental, 
elevando o nível de agressividade 
na população, mortes e assas-
sinatos. Até certo ponto essas 
pesquisas têm razão. O nosso cé-
rebro pode adoecer muito diante 
dessas situações, gerando o que 
psicólogos chamam de sintomas 
de stress pós-traumático (TEPT), 
por exemplo.   

Mas a boa notícia é que já 
passamos por  tantas adver-
sidades, tantas catástrofes, e 
o mundo não se tornou pior, 
porque dentro de nós existe uma 
capacidade gigante de superar 
as situações mais terríveis. O 
Brasil foi construído e colonizado 
por pessoas que vieram refugia-
das da 2ª Guerra Mundial e de 
outras guerras. Olha a força que 
nós temos geneticamente falan-
do dentro de nós, uma herança 
transgeracional. Quantos dons, 
capacidades que nós herdamos, 
isso é um ponto muito bonito 
de se ver. 

Religiosos que estavam em 
Nova York quando as Torres Gê-
meas caíram no dia 11 de setem-
bro de 2001, me diziam assim: 
“Estou vendo aqui muito amor. 
É como se as pessoas tivessem 
acordado para o amor, a solida-
riedade, para a capacidade de 
um cuidar do outro...” Então, que 
decisão você vai tomar diante de 
tudo que você está vivendo?

No meu livro “A cura dos sen-
timentos em mim e no mundo”, 
cito Viktor Frankl, que foi prisio-
neiro em Auschwitz, com este 
trecho: “Sigmund Freud, que 
afirmou: Deixe alguém tentar 

expor à fome diversas pessoas, 
de maneira uniforme. Com o 
aumento da urgência imperativa 
da fome, todas as diferenças indi-
viduais [desaparecerão]”. Graças 
a Deus, Sigmund Freud foi pou-
pado de viver a experiência dos 
campos de concentração. Seus 
textos deitam-se nos sofás de ve-
ludo da cultura vitoriana, não na 
sujeira de Auschwitz. Lá, as “dife-
renças individuais” não obscure-
ceram, ao contrário, as pessoas 
tornaram-se mais diferentes; as 
pessoas se desmascararam… 
O homem é essencialmente 
autodeterminante. Ele se trans-
forma no que fez de si mesmo. 
Nos campos de concentração, 
por exemplo, nesse laboratório 
vivo e nesse solo de testes, nós 
presenciamos e testemunhamos 
alguns de nossos companheiros 
comportarem-se como porcos, 
enquanto outros se comporta-
vam como santos. “O homem 
tem ambas as potencialidades 
dentro de si mesmo: a que se 
efetiva depende das decisões, 
não das condições”.

Entenderam a profundidade 
disso? Diante de tudo que você 
está vivendo: o que você vai deci-
dir? “Ah, mas já perdi tudo, estou 
desempregado.” O que você 
pode estar fazendo durante este 
período? Voltando a estudar? 
Existem cursos que estão sendo 
oferecidos gratuitamente, inclu-
sive por universidades. Descobrir 
novos dons, redescobrir talentos 
que tinha lá na infância e que 
você pode trazer agora. Pode fa-
zer aquele pão caseiro e oferecer 
para sua vizinhança. Lembro-me 
da “Espiga Dourada”, perto de 
Vargem Grande Paulista (SP), 
onde existe o centro do movi-
mento Focolares, é uma panifica-
dora que me dá água na boca de 
lembrar, e como ela começou? 
Com as consagradas vendendo 
pão na esquina da rodovia. Co-
meçou pequena. Enfim, dentro 
de nós existem heranças de nos-
sos antepassados, dons, e forças 
capazes de enfrentar situações 
mais adversas. Então, o que você 
vai fazer nesse período vai deter-
minar se você é “porco” ou santo.
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Uma dor de cabeça que vira um 
tumor, uma pinta que deve ser um 
câncer ou ainda uma taquicardia 

que, provavelmente, seria um infarto. É 
assim que pensa um hipocondríaco. A 
ideia constante de estar acometido por 
uma doença grave afeta cerca de 4% a 
9% dos brasileiros. Apesar dos números 
não serem exatos, uma análise do Google 
estima que existam 150 mil casos anuais 
de hipocondria no país.

O psicólogo e especialista em ho-
meopatia Roberto Debski explica que o 
hipocondríaco foca sua atenção, de forma 
compulsiva, sobre o estado de saúde, 
causando sofrimento e limitações. “Ele 
supervaloriza qualquer tipo de sintoma 
imaginando se tratar de um problema 
grave e busca informações na internet, se 
automedica e, também, procura serviços 
de saúde e médicos para validar suas sus-
peitas e medos”.

Debski diz que os principais indícios são 
estresse e ansiedade. “A pessoa quando 
está assim não consegue expressar ade-
quadamente suas emoções e sensações. 
Isso sobrecarrega seu organismo e mente. 
Sendo assim, outros sinais podem surgir 
como alterações gastrointestinais, no sono 
e humor. Além disso, ela pode se tornar 
mais agitada e ter dificuldades nos relacio-
namentos. Tudo gera um círculo vicioso de 
ocorrências e medos”.

Ele ressalta que o hábito que 26% da 
população brasileira tem de pesquisar 
sintomas em sites de buscas pode ser um 
gatilho. Por isso, segundo o especialista, é 
preciso cautela. “É positivo se informar pela 
web, o que não é saudável é ter certeza de 
que as informações são sempre verdadei-
ras e, inclusive, confrontar profissionais 
da saúde acreditando que tem mais razão 
que quem estudou anos para exercer tal 
profissão”.

O psicólogo também aponta a pan-
demia como mais um motivo de tensão. 
“Milhares de pessoas estão adoecendo e 

morrendo em todo o mundo e isso favorece 
e aumenta o medo em relação às doenças. 
Esse receio pode ser mais potencializado 
nos hipocondríacos”.

 

tratamentos

Por ser um transtorno psiquiátrico, há 
tratamento que pode ou não ser medica-
mentoso. O psicólogo elucida que a pessoa 
deve procurar um profissional para que se 
possa encontrar uma maneira de melhorar 
o quadro. “A psicoterapia, junto com um 
tratamento médico, pode encaminhar o 
paciente para um movimento mais sau-
dável em direção à cura”.

Debski explica que a psicoterapia possui 
diversas abordagens que tem se mostrado 
efetivas em melhorar a saúde física e men-
tal. “Além do tratamento médico e psicoló-
gico, as práticas integrativas podem auxiliar 
na busca de equilíbrio, potencializando o 
resultado, como a ioga, que nos reconecta 
com o momento presente e impede ou 
diminui o fluxo desordenado de pensamen-
tos e emoções negativas voltadas para o 
futuro. Há também a meditação, que altera 
a química cerebral, reduzindo o nível dos 
hormônios do estresse e ansiedade, como a 
adrenalina e o cortisol, aumentando os neu-
rotransmissores do prazer e do bem-estar”.

Ele acrescenta que o método terapêu-
tico conhecido como constelação familiar 
também pode ser uma saída. “O recurso 
serve para tratar emaranhamentos e pro-
blemas que vem do sistema familiar. Muitas 
vezes, a ansiedade, depressão, medo de 
adoecer e morrer tem causa sistêmica 
e a vivência da constelação familiar per-
mite que olhemos para a origem disso”.

Segundo o especialista, por estimular 
os mecanismos de equilíbrio, a acunpu-
tura também pode ser uma alternativa. 
“Ela traz de volta as condições de saúde 
física e mental por meio do estímulo de 
pontas e zonas reflexas. E ainda temos o 
EDMR, técnica que só pode ser aplicada 
por médicos e psicólogos, que utiliza 
movimentos oculares, táteis ou auditivos 
dentro de um protocolo de tratamento de 
oito fases, onde há um reprocessamento 
de memórias traumáticas, às quais se 
integrarão à nossa rede neural em um 
processo adaptativo, nos auxiliando a 
superar os traumas”.

Ele destaca que as possibilidades de 
tratamento são múltiplas e que é de suma 
importância que o paciente busque por 
algum caminho. “A pessoa deve ir atrás 
de profissionais capacitados para iniciar os 
cuidados e recuperar a saúde, liberdade e 
alegria de viver”.

Foi exatamente o que fez o publicitário 
Kaique Reis, que percebeu no início da 
pandemia que sua preocupação era extre-
ma e excessiva. “Sempre tive o hábito de 
pesquisar na internet meus sintomas e de 
ficar meio nervoso imaginando sem parar o 
que poderia ser. E ficar doente quase sempre 
é um tormento pra mim. Porém, com a dis-
seminação do novo coronavírus, percebi que 
não estava bem. Mesmo em casa, isolado, 
nada me tirava da cabeça o medo de pegar 
a doença. E, com isso, vinham sintomas 
que me faziam imaginar que, para além 
da COVID, já estava com outras enfermida-
des. Isso me consumiu tanto que eu não 
conseguia me concentrar em mais nada”.

O publicitáio acabou procurando pela 
terapia on-line e faz uma sessão por semana. 
“Hoje, vejo que existem formas de me prote-
ger das doenças, sendo saudável e positivo. E é 
isso que tenho feito, não é fácil, mas estou ten-
tando, ao máximo, viver no presente”, conclui.

A última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, publicada em 2013 e elaborada pela Associação Americana de Psi-
quiatria, classificou dois tipos de hipocondria: há o transtorno de ansiedade 
de doenças (quando o paciente não sente nenhum sintoma) e o transtorno 
de sintomas somáticos (quando sente alguma coisa e supervaloriza). 

Debski acrescenta que existe também a misofobia, que é um medo de 
bactérias que pode ser conhecido como germofobia ou bacteriofobia. “São 
pessoas que sempre lavam as mãos e não querem se contaminar. Isso pode 
estar associado ao medo de adoecer, sofrer ou morrer”.

nova classificação:
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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.

metade das cidades brasileiras 
ainda tem lixões a céu aberto Já está completamente 

regularizada, de acordo 
com as exigências da 
Abrajet Nacional, obe-

decendo requisitos legais, escri-
turais, financeiros e contábeis, 
a Seccional de Minas Gerais da 
Abrajet-Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo.

O documento oficial, junto 
ao Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas (Cartório Der. José 
Nada Neri-Oficial), recebeu o 
número 143.107, com data 6 de 
julho de 2020, e o novo CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas tem a identificação 
37.629.134/0001-86, tendo 
sido também já aberta uma 
C/C no Banco do Brasil (BB), 
Agência Belo Horizonte-Praça 
da Liberdade.

As providências foram 
auditadas e aprovadas pelo 
presidente nacional da Abrajet, 
Evandro Novak, comunicadas 
em telefonemas para os presi-
dentes da Diretoria Executiva, 
José Aparecido Ribeiro, eleito 
para o mandato 2020/2022, 
destacado jornalista de mídias 
sociais e licenciado em Filoso-
fia, e Antônio Claret Guerra, 
(Jornal MG Turismo), fundador 
da antiga Abrajet em 1983 e 
que presidiu os trabalhos de 
reconstrução da Abrajet-MG.

O soerguimento da entida-
de representativa da imprensa 
mineira foi iniciado pelo ex-
-presidente João Carlos Amaral 
(2012-2016), durou mais de 4 
anos, culminando com a históri-
ca Assembleia de 29 de fevereiro 

de 2020 no Hotel Financial, com 
todas as atividades supervisiona-
das por José Aparecido Ribeiro, 
com a colaboração do Diretor 
Financeiro eleito, Marcos Guiotti 
e de outros conhecidos jornalis-
tas mineiros.

A posse da Diretor ia 
2020/2022 foi marcada para 10 
de agosto, durante webinar pelo 
Zoom, às 10h, com a participação 
do presidente nacional da Abra-
jet, Evandro Novak, ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
secretário de Cultura e Turismo, 
Leônidas Oliveira e represen-
tantes de entidades congêneres 
ABIH, Abrasel, Skal , Sindetur, BH 
Conventions & Visitors Bureau e 
Conselhos Estadual de Turismo, 
Municipal de Turismo de Belo 
Horizonte e ACMinas.

Abrajet de Minas Gerais
já tem registro em cartório

diretoriA executiVA:

Presidente: José Aparecido Ribeiro, DRT-MG 17.076/12

Vice-Presidente: Antônio Claret Guerra, DRT-MG 2142/MG

diretor Administrativo e Financeiro: Marcos Guiotti Júnior, DRT MG 03447

diretor secretário: Suely Calais Guerra, DRT-MG M 08713

diretor de expansão: Walter Lúcio Alves de Freitas, 04626/Fenaj

diretora de comunicação: Lena Brandão, 1861, DRT MG

conselho Fiscal: Eujácio Antônio Silva, brasileiro, 3493/Fenaj

conselho Fiscal: Maarten Van Sluys

suplente: Domingos Sávio, DRT-MG 3088/MG

suplente: Valdez Maranhão Ferreira Cruz

conselho de éticA:

Sérgio Elian Moreira, DRT-MG 3332/MG

João Carlos Amaral, brasileiro, 1990-DRT-MG

suplente: Renato Sérgio Ladeira Cobucci, DRT 2.552/MG

suplente: Maurílio Costa, DRT- MG 160

conselho consultiVo: 

Márcio Fagundes Oliveira, M-215.105-SSPMG;

Luís Gonzaga Góes, DRT-MG 2.123/MG;

suPlentes:

Orlando Francisco de Paiva Barros

Ozório José Araújo do Couto,  MG.06916-JP

Diretor Regional Uberlândia

Carlos Hugney Bisneto, MT 08221

Diretor Regional Juiz de Fora e Zona da Mata

Giovanini Mendes do Carmo, Fenak 18176/MG

Em MG, BH e Contagem são destaques positivos no país

A pesquisa Índice de Sustentabilida-
de da Limpeza Urbana (ISLU) de 
2020 mostrou que o Brasil pouco 
evoluiu em relação ao que estava 
previsto na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), sancionada há 10 
anos, que determina como os municípios devem 
lidar, de forma ambientalmente correta, com os 
detritos gerados pela sua população. Segundo o 
levantamento, dos 3.313 municípios pesquisados, 
49,9% ainda enviam seus resíduos para depósi-
tos irregulares e ilegais, os chamados lixões. O 
ISLU é elaborado pela consultora PwC Brasil em 
parceria com o Sindicato Nacional das Empresas 
de Limpeza Urbana (Selurb).

De acordo com os dados, 17,8 milhões de bra-
sileiros sequer têm coleta de lixo em suas residên-
cias; apenas 3,8% dos resíduos são reciclados e 
somente 41,5% das prefeituras adotaram algum 
sistema de custeio individualizado, seja por taxa 
ou tarifa, para remunerar os serviços de manejo 
de resíduos sólidos, medida prevista na PNRS.

“Os resultados mostram que a legislação por 
si só não é suficiente. Os lixões a céu aberto, por 
exemplo, são proibidos no Brasil desde a década 
de 1950 e, no entanto, ainda existem mais de 3 
mil deles espalhados pelo país. Mesmo com o 
novo marco do saneamento, o quadro só deve 
mudar se a atuação dos órgãos de controle, 
conforme vem ocorrendo em diversos estados, 
apoiar a estruturação técnica e financeira da 
gestão municipal de resíduos sólidos”, avalia 
Marcio Matheus, presidente do Selurb.

Assim como nos anos anteriores, a região 
Sul do Brasil permanece muito acima das de-
mais no ISLU. Nela, mais de três quartos dos 
municípios analisados possuem algum tipo de 
cobrança para custear os serviços de manejo 
de resíduos sólidos, o percentual de recicla-
gem é o dobro da média nacional e mais de 
85% do lixo é enviado para o destino correto. 
Entre os estados da região, Santa Catarina é o 
que obteve a maior pontuação, com destaque 
para o desempenho das cidades de Blumenau 
e Joinville, que estão entre as 10 melhores do 
Brasil acima de 250 mil habitantes. 

“O diferencial da cidade de Joinville é ter trata-
do como utility os serviços de coleta, tratamento e 
destinação ambientalmente adequada de resíduos, 
passando a remunerá-los por meio de tarifa, como 
acontece com água e esgoto, energia elétrica, gás, 
telecomunicações, entre outros serviços de infraes-
trutura básica residencial e comercial, que fazem 
do usuário um co-gestor dos serviços. O cidadão 
remunera e interage diretamente com a concessio-
nária dos serviços, enquanto o poder público cuida 
da regulação”, destaca o Serlub.

 

em minas
No geral, a região Sudeste fica atrás apenas 

da região Sul em questão de aderência à PNRS. 
Entretanto, Minas Gerais está atrás dos demais 
estados da região, com uma pontuação média 
de 0,616, nível considerado médio.

De acordo com os dados, Minas apresenta 
uma média de cobertura da coleta de resíduos de 
79%, tendo cerca de 40% dos municípios elegíveis 
a algum mecanismo de arrecadação específica, 
porém, esse recolhimento cobre em média 9,3% 
dos gastos com os serviços. A destinação final 
ambientalmente adequada ainda é baixa, em 
torno de 31% do lixo coletado vai parar em aterros 

sanitários. O índice de reciclagem é de 4,2% na 
média, um pouco maior que a média nacional 
que é de 3,8%.

O assessor econômico do Serlub, Leonardo 
Silva, ressalta que o estado tem dois exemplos 
que merecem destaque por bons resultados. 
“Contagem é um município com população 
acima de 500 mil habitantes que possui pon-
tuação no ISLU 2020 de 0,722, um nível alto. A 
cobertura da coleta já se encontra universalizada, 
a arrecadação específica cobre 100% dos gastos 
com os serviços, refletindo em uma destinação 
final ambientalmente adequada de 100% dos 
resíduos coletados. No entanto, a reciclagem 
deixa a desejar, apenas 0,9% dos resíduos são 
recuperados”, afirma.

Belo Horizonte também marca uma pontu-
ação considerada alta no ISLU: 0,710. “A capital 
tem a cobertura da coleta quase universalizada, 
com média 96%. A arrecadação específica exis-
tente consegue cobrir em torno de 66% dos gas-
tos com os serviços e cerca de 90% dos resíduos 
coletados têm destinação final ambientalmente 
adequada. Assim como Contagem, a reciclagem 
é baixa, sendo de 0,55% na média. Esses resulta-
dos colocam BH entre as cinco melhores capitais 
elegíveis no ISLU 2020”, diz.
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ENGENHARIA
ELMIN

Rua B, nº 395, Bairro Pinheiros

elminengenharia@outlook.com

31 99648-8766
31 99783-9697

Projetos:
Arquitetônico; Estrutural
Hidrossanitário; Elétrico
Regularização de Obra
Paisagismo; Projeto em 3D.

Assembleia apoia campanha
de inclusão digital da uFmg
Garantir aos estudantes de 

baixa condição socioeco-
nômica os equipamentos 

tecnológicos necessários para a 
realização de suas atividades aca-
dêmicas a distância em tempos 
de pandemia. Esse é o objetivo 
da campanha de doação Bolsa 
Apadrinhamento Inclusão Digi-
tal, uma parceria da Fundação 
Universitária Mendes Pimentel 
(Fump) e da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). A 
iniciativa passa a contar, agora, 
com o apoio de divulgação da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), no âmbito do pro-
jeto Assembleia Solidária.

A necessidade de isolamento 
social provocada pela disseminação 
da COVID-19 exige o acompanha-
mento e a realização de diversas 
atividades acadêmicas de maneira 
remota. Porém, muitos estudan-
tes não possuem ferramentas 
essenciais para a execução desses 
trabalhos, como computador ou 
notebook, devido aos custos desse 
tipo de equipamento.

O projeto de apadrinhamento 
digital da Fump/UFMG objeti-
va amenizar os prejuízos desses 
jovens, permitindo que eles te-
nham igualdade de oportuni-
dade com outros estudantes. A 
bolsa será destinada a alunos de 
primeira graduação da UFMG, 
regularmente matriculados e 
frequentes, classificados socioeco-
nomicamente pela Fump nos níveis 
I, II e III, nessa ordem, em Belo 
Horizonte e Montes Claros.

A proposta faz parte da Política 
de Inclusão Digital da UFMG, que 
terá quatro etapas de inscrição 
para os graduandos assistidos. A 
doação dos equipamentos integra 
a primeira chamada.

O programa ainda prevê fases 
nas quais os inscritos poderão ser 
beneficiados com auxílio mensal 
para a contratação de serviços de 
internet, empréstimos de com-
putadores e aquisição de equi-
pamentos de tecnologia assistiva 
para estudantes com deficiência. 
A campanha não tem prazo de 
encerramento determinado.

doações 

Quem quiser apoiar a ini-
ciativa pode doar notebook ou 
computador, desde que possua a 
configuração que atenda às neces-
sidades básicas de inclusão digital 

dos estudantes assistidos, que 

é: Core 2 Duo, 4GB, 500 HD/120 

SSD. Os eletrônicos devem ser 

entregues na sede da Fump (Ave-

nida Antônio Abrahão Caram, 

610 - Bairro São José, em BH), às 

terças-feiras, entre 9h e 12h; ou 
às quintas-feiras, entre 13h e 17h. 
Agende a sua doação através do 
e-mail comunica@fump.ufmg.br. 
Não haverá arrecadação de equi-
pamentos na sede da Assembleia.

Também é aceita a doação 
em dinheiro, por meio do depó-
sito de qualquer valor em duas 
contas-correntes da Fundação 
Mendes Pimentel: Banco do Bra-
sil, agência 1615-2, conta corren-
te 22.942-3; e Banco Santan-
der, agência 4546, conta corrente 
13.004008-3. O CNPJ da Fump é 
17.220.583.0001-69. O montante 
arrecadado com os depósitos será 
convertido em bolsas de R$ 1,5 mil 
a serem depositados na conta de 
cada estudante beneficiado.

Desde março, a Assembleia e 
a UFMG têm se unido em ações 
para enfrentar as consequências 
da COVID-19 no estado. A primeira 
parceria se efetivou na campanha 
de arrecadação de recursos hospi-
talares. Na ocasião, foram adqui-
ridos suportes de soro, máscaras, 
luvas e outros equipamentos de 

proteção indispensáveis na luta 
contra o coronavírus. Os recursos 
foram destinados aos Hospitais 
Risoleta Neves e das Clínicas da 
UFMG e à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Centro-Sul, 
em Belo Horizonte.

Em abril, o parlamento e 
a universidade assinaram um 
protocolo de cooperação téc-
nica, por meio do Comitê de 
Acompanhamento de Ações de 
Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus, para realização de 
ações conjuntas que resultaram, 
entre outros desdobramentos, 
na realização de um websimpó-
sio sobre o tema.

Já em maio, o Legislativo ini-
ciou o repasse de mais de R$ 1,5 mi-
lhão a três projetos da UFMG: ini-
ciativas de telemedicina, desen-
volvimento de respirador de baixo 
custo e produção e distribuição de 
máscaras faciais de acrílico para 
trabalhadores da saúde. O valor 
foi divido em três parcelas iguais, 
a última repassada em julho.

Primeira ação será direcionada à aquisição de computadores
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retomada da economia e demandas da zona
da mata são focos de presidentes de sindicatos

No dia 4 de agosto os presidentes 
de Sindicatos da Zona da Mata 
se reuniram virtualmente com 
o presidente da Federação 

das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe. O encontro foi re-
alizado na sede da Regional, mas também 
transmitido on-line para as lideranças que 
não pudessem participar presencialmente. 

Durante a reunião foi debatida a situ-
ação econômica da região e também do 
estado, além de serem levantadas as de-
mandas locais. Fora o presidente Heveraldo 
Castro, que também lidera o Sindipan-JF, 
e do diretor Aurélio Marangon, presidente 
do Sinduscon-JF, estiveram presentes os 
seguintes presidentes: Ana Lúcia Machado 
(Sindimetal-JF); Aureo Calçado (Intersind); 
Flávia Gonzaga (SIA-JF); Guilherme Marcon 
(Sindivest-JF); João Luis Rocha do Amaral 
(Sindimeias-JF) e Sérgio Picoli (Sindigraf-JF). 
Virtualmente participaram do encontro 
Ana Maria Canton (Sinduscon-Barbacena); 
Henrique Thielmann (Sinquifar-JF); Newton 
Dutra (SIEEL Cataguases) e Walter Baldi 
(Sindimóveis-JF), além da assessora de De-
senvolvimento Sindical, Laila Katina.

Via web, o presidente da Fiemg se co-
locou a disposição para ouvir comentários, 
sugestões, criticas e demandas de cada Sin-
dicato. As lideranças parabenizaram a Fiemg 
por todo o trabalho que vem sendo realizado 
com relação à questão da COVID-19, pela do-
ação das máscaras e álcool, e também pela 
homologação dos respiradores da Tacom, 
sendo que 1500 deles serão adquiridos pela 
Federação para serem doados ao Governo de 
Minas para distribuição aos municípios. Os 
presidentes comentaram também sobre a 
importância do trabalho do acelerador sindi-
cal para os Sindicatos menores; do Programa 
Fiemg Competitiva, que está sendo muito 
valioso para todos que estão participando; 
e ainda sobre a atuação da Credifiemg, que 
apresenta ótimas opções de taxas e juros 
para o empresariado.

Roscoe falou sobre o atual momento 
que o Brasil está atravessando e sobre 
o que se espera para a situação pós-
-pandemia. Ele se mantém otimista e 
acredita que o país está retomando o 
crescimento da economia e seu desen-
volvimento. “O consumo de energia já 
está aumentado e isso demonstra que o 
setor vem se recuperando. Estamos ten-
do que nos reinventar. Muitas empresas 
passaram atuar no comércio eletrônico e 
estão vendendo muito, ampliaram até a 
produção. Existem várias oportunidades 
nesta pandemia que, se forem bem abra-
çadas, podem mudar muitas indústrias 
para melhor”, disse.

Para o presidente da Fiemg Regional 
ZM, Heverado Castro, mesmo em meio a 
esta difícil situação, o pais está crescendo 
e vamos sair bem melhores. Roscoe ressal-
tou que a Fiemg vem trabalhando muito 
para isso, inclusive junto ao governo de 
Minas e que, em breve, serão anunciadas 
simplificações tributarias e desburocratiza-
ções no estado, que acarretarão em uma 
melhoria de negócios drástica. Também 
foi confirmada a construção da nova 
escola Sesi em Juiz de Fora, voltada para 
educação do ensino fundamental I, II e 
ensino médio, com capacidade para 2 mil 
alunos. “O investimento está em fase de 
elaboração de projeto e logo em seguida 
será licitado. Será a maior escola do Sis-
tema em Minas, nosso compromisso está 
mantido e o investimento será realizado”, 
destacou Roscoe.

Castro finalizou a reunião agrade-
cendo a presença e o apoio de todos os 
presidentes e reafirmando a importância 
destes encontros. “Neste espaço podemos 
discutir a situação da Zona da Mata, levar 
as demandas da região ao presidente da 
Fiemg e buscar soluções conjuntas para 
os problemas que nos afligem. Juntos 
podemos trabalhar para a retomada do 
nosso crescimento”, disse.
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reABerturA PArciAl do comércio em Bh

crédito PArA o setor de turismo

PreÇo dA cArne segue em AltA

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
decidiu reabrir parcialmente o comér-
cio em Belo Horizonte. Nesta fase, 
os bares, restaurantes e lanchonetes 
continuarão fechados, funcionando 
somente no sistema de delivery ou 
pegar no local. No entanto, foram 
criados novos protocolos pela prefei-
tura. Como o índice de ocupação de 

leitos de UTI ainda está muito alto, os 
dias para abertura serão limitados com 
o objetivo de trabalhar com menor 
movimento de pessoas nas ruas. Se-
rão, inicialmente, 3 dias de comércio 
aberto. A decisão atendeu as entidades 
comerciais que pediam a flexibilização 
por causa do Dia dos Pais. Todos têm 
que ter consciência de que essa rea-

bertura não significa que a pandemia 
acabou e todas as medidas de segu-
rança e higiene já recomendadas pelos 
órgãos de saúde devem continuar. A 
recomendação é para que as pessoas 
só saiam de casa em caso de extrema 
necessidade, já que ainda não é o 
momento indicado para circulação nas 
ruas e estabelecimentos comerciais.

A Câmara dos Deputados apro-
vou as novas regras para a Medida 
Provisória nº 944. A mudança na MP 
que criou o Programa Emergencial de 
Suporte a Emprego (Pese), com crédito 
para o pagamento de salários por 
pequenas e médias empresas durante 

a pandemia, agora beneficiará direta-
mente as microempresas e empresas 
de pequeno porte do setor de turismo. 
Poderão ter acesso ao empréstimo, 
negócios das áreas de acampamento 
turístico, agências de viagens, meios 
de hospedagem, transportadora tu-

rística, centro de convenções, locadora 
de veículos, além de restaurantes, 
cafeterias e bares. A expectativa é que 
80% do R$ 5 bilhões disponibilizados 
sejam destinados aos empreendimen-
tos de micro, pequeno e médio porte. 
informações: ministério do turismo

Com o aumento das vendas de 
carne bovina e suína para outros 
mercados, inclusive a China, os 
produtos têm oferta reduzida em 
nosso país e a consequência todos 
já sabem: disparada nos preços. Isso 
acaba prejudicando tanto os fregue-
ses como os donos de açougues. O 
consumidor não tem o dinheiro para 

comprar e os estabelecimentos não 
conseguem vender por um valor 
mais justo e necessário para manter 
o seu negócio. O site de pesquisas 
Mercado Mineiro voltou a constatar, 
em 36 açougues de BH, alta nos 
preços nesses dois grupos de proteí-
nas. O que mais chamou a atenção 
no estudo foi a grande variação 

entre todos os tipos de carne, até 
mesmo a de frango, que ficou com 
os custos médios estáveis em relação 
à de porco e de boi. Ainda segundo 
o site, a dica é optar pelo frango 
ainda mais se o consumidor estiver 
com dificuldades financeiras, o que 
é uma realidade atual para a grande 
parte dos brasileiros.

c A n A l   A B e r t o

Prefeitura de Juiz de Fora garante
repasse total para lei “murilo mendes”

uberlândia lança edital
de incentivo à cultura

Os recursos da Lei “Murilo Men-
des” começarão a ser repassados à 
Fundação Cultural “Alfredo Ferreira 
Lage” (Funalfa) nas primeiras 
semanas de agosto, conforme 
anunciado pelo prefeito Antônio 
Almas (PSDB). A expectativa é de 
que até o fim de agosto seja paga 
a primeira parcela aos proponentes 
contemplados, ficando a liberação 
da verba sujeita ao andamento 
de trâmites burocráticos, como 
abertura de contas bancárias e 
assinatura de contratos.

Na edição histórica do ano 
passado, quando a legislação 
completou 25 anos, foi disponi-
bilizado o montante recorde de 
R$ 1,5 milhão para financiamento 
de projetos culturais de artistas e 
produtores locais. Sessenta pro-
postas foram contempladas, entre 
474 inscritas. “Esse valor faz parte 
do planejamento de investimento 
no Fundo Municipal de Incentivo 
à Cultura (Fumic), de modo que a 
liberação não implica em retirada 
de recursos de outras áreas”, ga-
rantiu o prefeito.

Ele destacou a importância 
de garantir o pagamento da Lei 
“Murilo Mendes”, lembrando que 
a cultura tem cadeia produtiva 
que precisa ser movimentada, 
e que movimenta a cidade, sob 
inúmeros aspectos: “A cultura é 
fundamental em qualquer socieda-
de, especialmente em momentos 
como o que estamos vivendo. As 
pessoas têm aproveitado o tempo 
em que estão isoladas em casa 
para consumir produtos de arte, e 
queremos que a classe artística de 
Juiz de Fora reverbere sua potência. 
Além disso, o segmento está entre 

os mais prejudicados com as res-
trições decorrentes da pandemia 
de COVID-19”.

Conforme o diretor-geral da 
Funalfa, Zezinho Mancini, a pre-
visão é de que os recursos sejam 
totalmente liberados até o fim de 
2020, variando conforme as ações 
que puderem ser implementadas 
pelos proponentes contemplados: 
“Já na próxima semana a equipe 
da Funalfa fará contato com os 
responsáveis pelos projetos, com 
o objetivo de explicar os trâmites 
para iniciar o desenvolvimento 
dos mesmos. Isso inclui desde a 
abertura de contas até a nego-
ciação de possíveis adiamentos e 
adaptações, tendo em vista que 
o quadro de pandemia pode ser 
complicador para execução de 
algumas propostas”.

Ainda conforme Mancini, a 
garantia do pagamento da Lei 
“Murilo Mendes” representa vi-

tória da cultura em Juiz de Fora: 
“Apesar de todas as dificuldades do 
momento, conseguimos garantir o 
repasse, assegurando continuida-
de de uma política pública que é 
importantíssima. Uma política que 
movimenta e impulsiona a cultura 
local há mais de 25 anos. Vejo como 
forma de investimento no presente 
e no futuro de nossa cidade, tanto 
pela execução dos projetos quanto 
pelos desdobramentos decorrentes. 
Cada passo dado pela cultura gera 
corrente de influência em outras 
áreas, como educação, segurança e 
cidadania. Então, investir na cultura 
é forma de promover o desenvolvi-
mento da cidade como um todo”.

Entre os projetos contemplados 
pela Lei “Murilo Mendes”, 22 são 
classificados como “baixo custo” 
(teto de R$ 8 mil), 35 de “médio” 
(R$ 35 mil) e três inserem-se na 
modalidade “incentivo a festivais” 
(de R$ 80 a R$ 100 mil).

Antônio Almas: “A liberação não implica
em retirada de recursos de outras áreas”

A Prefeitura de Uberlândia se-
gue pensando na população como 
um todo, principalmente neste 
período de pandemia causada pelo 
novo coronavírus, e, com a classe 
artística em mente, continua com 
ações de incentivo à produção cul-
tural da cidade. Por isso, publicou 
no Diário Oficial do dia 31 de julho, 
o edital de seleção de propostas 
para o Programa Municipal de 
Incentivo à Cultura (Pmic) 2021. A 
iniciativa da Secretaria Municipal 
de Cultura tem como finalidade 
promover a captação e canalização 
de recursos para o setor cultural, 
de modo a estimular a realização 
de projetos artístico-culturais na 
cidade, mediante a concessão de 
apoio financeiro. 

Assim como em 2019 e 2020, 
a edição de 2021 também conta 
com o montante de R$ 5,6 milhões 
para serem investidos nos projetos, 
sendo R$ 3,1 milhões oriundos do 
Fundo Municipal de Cultura e R$ 
2,5 milhões do Incentivo Fiscal. Os 
interessados devem se inscrever, 

entre 24 de agosto e 4 de setem-
bro, exclusivamente via Correios. 
As propostas serão destinadas ao 
Centro Municipal de Cultura/ Nú-
cleo de Gestão do Pmic, na Praça 
Professor Jacy de Assis, s/n, Centro, 
CEP: 38400-121.

Podem concorrer projetos nas 
seguintes áreas artístico-culturais: 
artes visuais e histórias em quadri-
nhos; artesanato e design; audio-
visual, fotografia, comunicação, 
cultura digital, jogos analógicos 
e virtuais; biblioteca, arquivo, 

galeria, museu e centro cultural; 
circo; cultura afro-brasileira, etnia 
indígena e outras etnias; culturas 
tradicionais, folia de reis e qua-
drilha; dança; literatura, leitura 
e contação de histórias; música; 
patrimônio cultural, histórico e 
artístico; teatro e ópera.

Para informações e orientações 
acerca da elaboração de projetos é só 
entrar em contato com o Núcleo de 
Gestão do Pmic pelo e-mail pmic@
uberlandia.mg.gov.br. Inscrições 
de 24 de agosto a 4 de setembro.
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Delegado Rafael
Alexandre de Faria, chefe

da Divisão de Registro
de Veículos do Detran-MG
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cresce o número de brasileiros endividados. 
O número de brasileiros endividados não para de 
crescer. Segundo uma pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), pessoas com dívidas em cheques 
pré-datados, cartão de crédito, cheque especial, 
empréstimo pessoal e outros apresentou elevação no 
comparativo anual. Também houve crescimento do 
percentual de brasileiros que declararam não ter con-
dições de pagar suas contas ou pendências em atraso 
e que, portanto, vão permanecer inadimplentes. 
Com relação aos tipos de dívida, o cartão de crédito 
segue como o mais apontado pelas famílias como a 
principal modalidade de endividamento, seguido por 
carnês e financiamento de veículos. É inegável que o 
surgimento da pandemia só trouxe mais problemas 
econômicos para as famílias brasileiras. 

Volta às aulas poderá contaminar milhões de 
pessoas. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou 
um estudo que aponta que a volta às aulas poderá 
representar um risco de contaminação do novo 
coronavírus para mais de 9 milhões de brasileiros. A 
projeção, realizada com base na Pesquisa Nacional 
de Saúde, levou em consideração os idosos e adultos 
com comorbidades que moram com as crianças e 
adolescentes no país. De acordo com o levantamento, 
o Rio de Janeiro possui 600 mil pessoas com doenças 
pré-existentes ou mais de 60 anos que vivem com 
parentes em idade escolar. O estado ocupa a terceira 
colocação no ranking, atrás de São Paulo, com 2,1 
milhões, e Minas Gerais, com 1 milhão. Já está com-
provado que, neste momento, o aguardado retorno 
das aulas presenciais colocaria os estudantes em risco 
iminente de contágio.

mailto:pmic@uberlandia.mg.gov.br
mailto:pmic@uberlandia.mg.gov.br
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Mais de 100 mil mortos pelo coronavírus em 
todos os estados, o país ainda parado em 
vários setores da economia, com fechamento 

de diversos estabelecimentos comerciais. Mas, o Brasil 
é o país do futebol, a alegria do povo, apaixonado 
com a bola dentro do gol. Aliás, esse é um esporte 
que movimenta bilhões de reais e gera milhares de 
empregos com as equipes das séries A, B, C e D, além 
dos trabalhos nos centros de treinamentos e nos está-
dios, entre outros empregos diretos e indiretos para a 
realização dos jogos nos estádios. 

O Campeonato começa neste final de semana, 
nos dias 8 e 9 de agosto, pelas séries A e B, com a 
promessa de meses de compromissos intensos para 
times e, principalmente, para os médicos. A Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu 
uma diretriz detalhada de cuidados com o novo 
coronavírus e fixou uma rotina diferente da habitual 
para todos os torneios nacionais. Jogadores, técni-
cos e árbitros terão testes regulares e vão encarar 
mudanças até no cerimonial pré-jogo. Execução de 
hinos e cumprimentos entre os atletas estão veta-
dos. As regras sobre o funcionamento do Brasileirão 
estão resumidas em cerca de 60 páginas de um 
material elaborado pela Comissão de Médicos da CBF. 
     Foram 4 meses de estudo, discussões com mais de 
140 médicos e opiniões com epidemiologistas e infec-
tologistas até a entidade fixar como o futebol nacional 
será restabelecido. A principal definição da CBF está 
na padronização de testes. Todos os exames PCR serão 
bancados pela entidade e realizados no hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, para se ter amostras mais 
uniformes. Seja para as quatro divisões do Brasileiro, 
Copa do Brasil, torneios femininos e competições de 
base, a promessa é de ter o mesmo rigor.

Três dias antes de cada partida os 23 atletas de 
cada time, os dois técnicos e os quatro árbitros passa-
rão por testes. Ou seja, serão 52 exames por jogo. O 
material será enviado para análise e em até 24 horas 
os resultados precisam estar prontos.

Ter um jogador com PCR positivo será como um 
cartão vermelho. Vai precisar ficar uns dias fora, a 
conhecida quarentena. Por isso a uniformização dos 
testes é importante porque todo mundo estará sob 
o mesmo critério. Os próprios clubes vão precisar 
atualizar as informações dos contaminados.

Ao longo do campeonato há a expectati-
va de essa cartilha de cuidados ser revista. A 

CBF aposta na melhora da situação da pande-
mia no Brasil. Todos os dados e conceitos so-
bre a doença estão em atualização constante. 
   Pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro 
começou em 1971, a CBF não vai permitir a presença de 
torcida. Partidas da Série A e da Copa do Brasil podem 
ter até 300 pessoas entre jogadores, comissões técnicas, 
árbitros, dirigentes, jornalistas e funcionários. Para ou-
tras divisões o limite é menor. Nas últimas semanas, a 
entidade realizou uma vistoria nos estádios para definir 
separações de diferentes áreas.

O objetivo é restringir o acesso ao estádio somente 
para quem realmente precisa estar trabalhando nas 
partidas. O importante agora é viabilizar a entrega 
da temporada do futebol. Os estádios serão divididos 
em três diferentes áreas, basicamente separadas 
em gramado, corredores de acesso e tribunas. Para 
frequentá-las, é preciso apresentar credencial e ter a 
temperatura medida.

Para evitar a emissão de gotículas de saliva, a execu-
ção dos hinos não será realizada. Só podem trabalhar no 
máximo quatro maqueiros, com luvas e máscaras. Estão 
liberados seis gandulas, mas todos devem lavar as mãos 
com água e cuidar da higiene das bolas, que devem ser 
limpas com álcool líquido. O gel está descartado porque 
pode deixar a superfície escorregadia.

A CBF recomenda que as equipes consigam embar-
ques diferenciados com as companheiras aéreas para 
evitar aglomerações em salas de espera de aeroportos. 
Os clubes estão buscando um acordo coletivo para 
encontrar uma situação favorável para o fretamento 
de alguns voos. Todas as delegações, ou seja, comissão 
técnica e os atletas são orientados a viajar de máscara 
e evitar se alimentar dentro dos aviões.

 O Atlético estreia no Maracanã contra o Flamengo 
no dia 9 de agosto, pela Série A, o Cruzeiro estreia conta 
o Botafogo - Ribeirão Preto-SP no dia 8 no Mineirão, 
e o América joga contra a Ponte Preta, em São Paulo, 
ambos pela Série B.

O Campeonato Brasileiro terá 38 rodadas, começan-
do em agosto e terminando em fevereiro de 2021. Serão 
muitas emoções com a bola rolando, mas a tristeza de 
não ter em campo as vibrações dos torcedores, com suas 
bandeiras, seus cantos e animações nas arquibancadas. É 
o famoso novo mundo que estamos vivendo, mas acredi-
tamos que dias melhores virão! Que em breve tenhamos 
muitos gols de alegrias, principalmente com a chegada 
da vacina do combate ao coronavírus!

Pelé do Vôlei: referência nacional,
campeão do esporte e da vida

Nascido em BH, no dia 19 de março de 
1958, José Francisco Filho (foto), o Pelé 
do Vôlei, tem uma história de superação 
e conquistas. Ainda na infância, perdeu 

o pai aos 5 anos e precisou ir para a antiga Febem, 
hoje Fundação Casa. Aos 12 anos, já trabalhava 
como trocador de ônibus e, aos 15, começou a ter 

contato com o esporte, fato que mudou os rumos 
da sua vida.

Um dos grandes ícones do Brasil no vôlei, Pelé 
teve rápida ascensão no início da carreira e duas 
passagens pelo time minastenista, nas décadas 
de 1970 e 1980, em que conquistou seus princi-
pais títulos: tricampeão brasileiro e bicampeão 

sul-americano. Eleito o melhor atacante da Liga 
Nacional por sete vezes, também foi vitorioso com 
a camisa da seleção brasileira: tetracampeão 
sul-americano, bronze na Copa do Mundo de 1981 
e bronze também nos Jogos Pan-americanos de 
Indianápolis, em 1987. Em 1988, já estava convo-
cado para os Jogos Olímpicos de Seul, mas uma 

lesão no tornozelo direito, faltando 20 dias para 
a competição, o deixou de fora do maior evento 
esportivo do mundo. Ao todo, foram 165 jogos com 
a camisa verde e amarelo.

Casado com Yolanda, pai de Rafael e Bárbara, e 
avô de Sara e Ana Júlia, Pelé do Vôlei é conselheiro 
do Minas e uma referência no vôlei nacional.

como começou sua carreira no 
vôlei e até quando você jogou?

Pelé do Vôlei - Fui interno na Febem 
(atual Fundação Casa) dos 5 aos 12 anos, 
e trabalhávamos e estudávamos. Quan-
do saí, fui trabalhar como trocador e tive 
contato com o esporte com 15 anos. 
Comecei a jogar em 1975, agarrei uma 
oportunidade que apareceu. Minha irmã 
jogava vôlei e me interessei pelo esporte, 
às vezes a acompanhava no Olympico e 
fui chamado pelo técnico Barroso para 
jogar no Guaíra Clube. Em um ano no 
Guaíra, me destaquei e fui chamado 
para o Olympico Club. Também me des-
taquei nos brasileiros e nos mineiros, e o 
Minas me chamou. Joguei pelo Clube de 
1976 a 1980, quando fui para o Atlético. 
Em 1984, voltei para o Minas, o presiden-
te Sânzio Mendes dava ênfase ao esporte 
e isso foi fundamental para o time ser 
tricampeão brasileiro e bicampeão sul-
-americano. Fiquei no Minas até 1987 
e depois fui para o time Sadia. Por fim, 
joguei na Itália, em 1990 e 1991, e en-
cerrei a minha carreira em maio de 1992.

Quais equipes você defendeu 
além do minas?

Pelé - Joguei também por Guaíra, 
Olympico Club, Atlético-MG, Sadia e 
Banca Popolare di Sassari (ITA). Mas, 
o Minas foi o clube que me abriu as 
portas e que joguei por mais tempo. Os 
maiores técnicos que trabalhei foram no 
Minas, o Young Wan Sohn e o Pacome.

o que você destacaria da sua 
experiência no vôlei italiano?

Pelé - Na época lá era o voleibol 
mais forte. Os melhores atletas de vôlei 
do mundo jogavam na Liga Italiana. Foi 
uma experiência muito importante, não 
só como atleta, mas na minha vida pes-
soal. Uma cultura diferente para mim 
e toda a minha família, para a minha 
esposa Yolanda e meus filhos, que na 
época eram pequenos.

Qual foi o jogo mais impor-
tante da sua carreira?

Pelé - O jogo no Macaranãzinho, em 
1984, pela final do brasileiro, entre Fiat/
Minas e Atlântica-Boavista. Estávamos 
perdendo por 2 sets a 0 e viramos para 
3 a 2. É um dos jogos mais longos da 
história, com 4h15. O time do Atlântica 
era praticamente a seleção brasileira, 
com Bernard, Bernadinho, Renan e 
Badalhoca, e conseguimos desvendá-
-los dentro do Maracanãzinho lotado.

dos tempos de jogador, do 
que você mais sente falta?

Pelé do Vôlei - Eu parei com 36 
para 37 anos, acredito que parei no 
momento certo. Hoje, me perguntam 
muito se sinto falta daquela época, mas 
conquistei todos os meus objetivos no 
esporte, então, não sinto tanta falta. 
Minha vida, hoje, é estar com a minha 
família, curtir meus netos e viajar. Meu 

hobby é estar no sítio que construí, em 
Matozinhos, onde passo alguns dias da 
semana. Futuramente, é onde pretendo 
morar.

Além de sócio, você é con-
selheiro do minas. como 
você encara o desafio de 
ser um representante dos 
associados, uma vez que é 
o conselho deliberativo que 
elege e diretoria, aprova suas 
propostas e as contas semes-
trais e anuais?

Pelé - Para mim, é uma honra, porque 
fui o primeiro negro a jogar no voleibol do 
Minas e o primeiro negro no Conselho 
também. A minha trajetória no esporte 
me deu credibilidade a ser convidado para 
fazer parte das decisões do Clube. Tenho 
prazer de ser sócio do Minas, meus filhos 

foram criados aqui dentro e, para mim, é 
uma honra e um prazer sentar e discutir 
as contas, propostas e tudo ligado ao 
Clube. Tudo que consegui no esporte foi 
proporcionado pelo Minas. Era um sonho 
poder dar qualidade de vida para minha 
mãe, meu maior ídolo, e eu consegui. 
Aqui foi a minha vida, onde me destaquei 
e me abriu as portas para o mundo. Hoje, 
faço esse trabalho voluntário com muito 
prazer para que o Minas continue sempre 
crescendo.

À frente da secretaria Adjun-
ta de esportes, o que destaca 
no trabalho realizado e em 
andamento? Quais são os 
planos para o próximo ano?

Pelé - O vice-governador Paulo Brant 
me convidou para ser o secretário de 
Esportes e estamos desenvolvendo um 
trabalho muito bom, dando sequência 
nas ações principais como, por exemplo, 
os Jogos Escolares, que envolve 50 mil 
atletas adolescentes, o Bolsa Atleta e 
a Geração Esporte e Melhor Geração 
(terceira idade). Também temos dado 
sequência em emendas parlamentares, 
porque é importante ter essas ações dos 
deputados para fomentar o esporte no 
nosso estado, por meio dos municípios 
e entidades e associações esportivas, 
principalmente, nesse momento difícil 
em que o estado está. Já faz 2 anos que 
não tem o Jogos do Interior de Minas 
(Jimi) e o nosso planejamento é voltar 

com essa competição. Mas, com essa 
pandemia, o esporte foi nocauteado. Fo-
mos os primeiros a fechar e vamos ser os 
últimos a voltar. Meu sonho é conseguir 
parceiros para voltar com o Jimi e vamos 
continuar lutando no pós-pandemia.

recentemente, a morte de 
um ex-segurança negro, nos 
estados unidos, gerou protes-
tos em todo o mundo e voltou 
os holofotes para a questão 
racial. o que você diria para 
incentivar os jovens negros 
a não desistirem de seus 
sonhos?

Pelé - Vou dar um exemplo meu. 
Hoje, chamam de bullying, mas na 
minha época não tinha isso, éramos 
humilhados mesmo. Sempre pedi 
sabedoria a Deus para não retrucar 
as pessoas que me chamavam de 
macaco e negão, porque, se retru-
casse, perderia todas as minhas 
oportunidades. Repassei essa pos-
tura aos meus filhos também para 
não ficarem presos a isso. Hoje, 
todos têm muito mais direitos, a 
mídia acompanha muito mais, é 
diferente e todo mundo está de 
olho. Sendo assim, diria aos jovens 
para seguir em frente, mesmo com 
todas as dificuldades pelo caminho.
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Começa o Brasileirão


