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cestA BásicA em BH é A mAis
BArAtA dA regiÃo sudeste

ma boa notícia no meio do caos 
trazido pela crise sanitária é que o 
valor da cesta básica recuou 2,13% 

em Belo Horizonte e chegou ao custo 
médio de R$ 465,06, sendo considerada 

a mais barata da região Sudeste, se-
gundo análise feita pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese). O levantamento 
também aponta redução em mais 12 

capitais no mês de julho. “A queda foi 
ocasionada, basicamente, por dois 
produtos que têm grande oscilação de 
preço ao longo do ano: tomate e batata. 
Como são itens in natura que dependem 

da safra, clima e da oferta, seus valores 
sobem e baixam constantemente”, expli-
ca a supervisora de pesquisas do Dieese, 
Patrícia Costa.
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Assessores do governador Romeu Zema (Novo) têm dito que a 
ordem emanada da Cidade Administrativa é evitar responder as 
provocações do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). 
Enquanto isto, Kalil comemora o resultado da pesquisa realizada 
pelo instituto MDA, na qual  ele surge com uma popularidade 
tão expressiva, sendo capaz de vencer o pleito ainda no primeiro 
turno. Entretanto, o deputado João Vítor Xavier (Cidadania) avisa 
que o jogo político só começa a partir de setembro.

reembolso de gastos com energia
e internet durante home office

pode ser combinado com empresas

Com a chegada da pandemia no Brasil, empresas e 
funcionários tiveram que se adaptar às pressas ao regi-
me de home office como forma de evitar a propagação 
da COVID-19. Mas, passado 6 meses, muitas dúvidas 
sobre direitos trabalhistas ainda pairam sobre o tema, 
já que a CLT não específica quem deve arcar com estes 
custos. “Não há previsão legal de que seja obrigação 
do empregador. Isto tem que ser ajustado pelas partes, 
com previsão em contrato escrito ou aditivo contratual, 
podendo ficar os custos com a infraestrutura a encargo 
do empregador e os gastos não mensuráveis como água 
e luz, por exemplo, por conta do empregado. Tudo tem 
que ser combinado entre ambos”, aconselha o advogado 
trabalhista André Leonardo Couto.

Diabetes avança e hipertensão
se mantém em nível

alto entre idosos brasileiros
Os índices de diabetes 

e hipertensão em cidadãos 
com mais de 60 anos pre-
ocupam as autoridades de 
saúde brasileiras. De acor-
do com dados da pesquisa 
Vigitel, conduzida pelo Ministério da Saúde, a prevalência da 
diabetes entre os idosos passou de 18,2% para 21,8%, de 2006 
a 2019. Já o número de hipertensos se mantém, há 14 anos, 
em um patamar elevado: 55,4%. “As pessoas, com o decorrer 
do tempo, vão ficando sedentárias, desenvolvendo sobrepeso 
ou obesidade, que são fatores de risco e isso é muito preo-
cupante”, afirma o presidente da SBEM-MG, Adauto Versiani.

Aumento de violência contra
a mulher marca os 14 anos

da Lei Maria da Penha
Há 14 anos era sancionada a Lei Maria da Penha com o 

objetivo de reprimir a violência doméstica contra a mulher. Mas 
o projeto parece ter surtido pouco efeito, visto que os índices 
seguem em alta no país. O isolamento social, promovido para 
conter a propagação da COVID-19, parece ter agravado ainda 
mais a situação. Dados do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos apontam um crescimento de 13,35% em 
fevereiro, 17,89% em março e 37,58% em abril, quando compa-
rados com o mesmo período de 2019.

covid-19 impulsiona
pior queda no consumo
das famílias em 25 anos

A pandemia do novo coronavírus vai abalar profundamente 
o consumo das famílias brasileiras ao longo de 2020, instau-
rando um cenário desastroso não registrado em 25 anos. A 
expectativa é de movimentação de cerca de R$ 4,465 trilhões 
na economia do país – uma queda de 5,39% em relação a 
2019 e a uma taxa também negativa do PIB de 5,89%. A 
previsão é do estudo IPC Maps 2020, especializado no cálculo 
de índices de potencial de consumo nacional, com base em 
dados oficiais. 

Começa a batalha visando
a sucessão na capital mineira

João vítor Xavier pretende bater de frente com Kalil
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custos com energia e internet durante home office
podem ser acordados entre empregado e patrão

Apesar da prática de home office e teletrabalho já existirem no mercado há bastante tempo, 
muitas empresas ainda não são familiarizadas ao regime não-presencial. Pegos de surpresa 
pela pandemia da COVID-19, tanto funcionários quanto empregadores precisaram adotar a esta 

alternativa, porém, muitas dúvidas quanto ao fornecimento de equipamentos e reembolso de despesas 
ainda pairam sobre o assunto. O advogado trabalhista André Leonardo Couto (foto) esclareceu alguns 
destes questionamentos em entrevista ao edição do Brasil.

Quais são as principais diferenças 
entre o home office forçado, mas que 
o contrato de origem é presencial, e o 
teletrabalho previsto na clt?

O home office é uma forma alternativa de 
trabalhar, usada em períodos curtos e não exige a 
formulação de adendos ao contrato de trabalho, o 
que já é exigido para o teletrabalho, que também 
obedece a uma série de determinações. Vale desta-
car ainda que, apesar de serem institutos semelhan-
tes, o teletrabalho possui previsão legal, nos artigos 
75-A ao 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), com as alterações introduzidas pela reforma 
Trabalhista, enquanto que home office não tem 
qualquer previsão na CLT ou legislação específica.

com a covid-19, empresas foram pe-
gas de surpresa e, em muitos casos, 
não houve formulação de adendos 
aos contratos vigentes. Porém, já 
avançamos para o 6º mês de home 
office. essa falta de oficialização dos 
termos deve se estender até o fim da 
pandemia?

Em um primeiro momento, a Medida Provisória 
(MP) 927, vigente em março deste ano, reduziu a bu-
rocracia para a adoção do home office ou teletrabalho, 
podendo o empregador, por exemplo, a seu critério, al-
terar o regime de trabalho presencial para teletrabalho 
ou home office, independentemente da existência de 
acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato individual de trabalho.  
Contudo, a MP 927 está extinta desde julho. Assim, 
entendo que o home office pode ser aplicado para 

situações eventuais e se houver necessidade de prática 
do trabalho fora das dependências da empresa de 
forma habitual, entendo que a legislação vigente, Lei 
13.467/17, mediante seus artigos 75-A e seguintes, já 
autorizam a adoção do teletrabalho, precisando, para 
isso, tão somente, a adoção da previsão no contrato 
de trabalho ou aditivo contratual. 

como fica, por exemplo, a questão de 
apoio ao funcionário em casa em re-
lação às ferramentas necessárias para 
execução do trabalho? (notebook, 
internet, serviço de armazenamento, 
segurança da informação, etc)?

A MP 927 falou um pouco de teletrabalho e 
trouxe no Artigo 4 - Parágrafo III, que as questões 
relativas à aquisição,  manutenção e fornecimento 
de equipamentos deveriam ser ajustados entre as 
partes e, na hipótese do empregado não possuir 
a infraestrutura tecnológica, que o empregador 
poderia fornecer em regime de comodato. Porém, 
essa MP não está mais vigente. Portanto, conside-
ro o que está previsto no Artigo 75-D, da CLT, que 
diz que as disposições relativas pela aquisição, 
manutenção e fornecimento de equipamentos 
tecnológicos necessários e adequados à prestação 
do trabalho remoto, bem como o reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado, serão previstos 
em contrato escrito. Ou seja, a lei não especifica se 
será do empregado ou empregador. Também não 
há jurisprudência sobre esse assunto, lembrando 
que são temas novos. Se eu fosse empregado de 
uma empresa e o empregador me pedisse para 
trabalhar de casa, porém não fornecesse os equi-
pamentos, eu iria notificá-lo. Diria que estava tendo 
tais custos e que gostaria do reembolso. Qual é o 

risco disso? De o empregador mandá-lo embora e 
contratar outro. Não há previsão legal de que seja 
obrigação do empregador. Isto tem que ser ajustado 
pelas partes, com previsão em contrato escrito ou 
aditivo contratual, podendo ficar os custos com a 
infraestrutura a encargo do empregador e os custos 
não mensuráveis como água e luz, por exemplo, por 
conta do empregado. Tudo tem que ser combinado 
entre ambos.

Quais benefícios devem ser mantidos 
e quais devem ser cessados nesses 
casos?

Todos os benefícios que forem necessários para 
o empregado, tanto no trabalho presencial como 
no home office e teletrabalho devem ser mantidos, 
como, por exemplo, plano de saúde. Agora, benefí-
cios que não serão utilizados pelo empregado em 
casa, como vale transporte podem ser cessados 
durante a adoção destas atividades.

 

Benefícios que não existiam, como 
ajuda de custo na energia, telefone 
e internet, já que as despesas do 
funcionário aumentaram, devem ser 
criados? 

Tudo vai depender de ajustes entre as partes, 
frisa-se, sempre formalizado em contrato individual 
de trabalho ou aditivo, ou seja, pode o empregador 
suportá-los ou não e, caso o empregador passe 
a arcar com os gastos, fica ajustado que após o 
término do home office ou teletrabalho, os custos 
serão cessados. Vale registrar, que essas despesas, 
não integram a remuneração do empregado, ou 
seja, não tem cunho salarial. 

como o funcionário pode provar, por 
exemplo, que fez horas extras em casa 
para atender a demanda? 

Não obstante as demandas por teletrabalho ou 
home office serem externas, se houver qualquer 
tipo de ingerência do empregador quanto a jor-
nada, por exemplo, sistemas tecnológicos como 
câmeras de filmagens, sistema de computador 
que acusa em tempo real as atividades realizadas, 
telefonemas, dentre outros, podem, a princípio, 
ensejar direito a horas extras. Agora, se a função 
for exercida pelo empregado com total autonomia, 
não há que se falar em horas extras, porque ele 
pode iniciar e encerrar as atividades no horário 
que melhor lhe aprouver, o que interessa para 
o empregador é o resultado e não os horários 
trabalhados em si.

A
LC“Se eu fosse empregado de

uma empresa e o empregador
me pedisse para trabalhar de

casa, porém não fornecesse os
equipamentos, eu iria notificá-lo”

impeçamos o caos social
or décadas a fio os brasileiros têm ouvido uma frase comum: “somos o país 
do futuro”. Nada obstante, quando todos almejavam por uma luz no fim 
do túnel acontece algum contratempo, fazendo assim aumentar a angústia 
e gerando mais frustrações a nossa gente, sofrida e de mãos calejadas, 

marcas deixadas pela luta de quem é desafiado cotidianamente para provar que 
viver em uma nação subdesenvolvida é um desafio muito maior quão vaticinam as 
autoridades, especialmente, os estrategistas do sistema dominante.

Estamos falando de um Brasil desigual socialmente. Apenas 30% detêm a riqueza 
nacional, enquanto os demais trabalham para enriquecer ainda mais os poderosos. 
Esse enorme fosso social tende a aumentar, diante da crise sanitária ocasionada pelo 
novo coronavírus. Igualmente antes dessa guerra biológica já haviam outros senões 
impregnados em nossa lapela, com destaque para a propalada e endêmica corrupção, 
responsável ao longo de um século por solapar os recursos provindos dos impostos e 
cuja finalidade seria garantir o incremento de nossa nação.

Todavia, quando se desenhava um basta nessa sangria comandada pelos cor-
ruptos e por corruptores, chegamos à era da COVID-19. Além de o germe fazer com 
que o isolamento social trouxesse em seu bojo a desaceleração da economia, ainda 
postou em sua faceta a oportunidade para os espertalhões ativarem e praticarem a 
mesma rapinagem de outrora, como já registrado desde que Dom Pedro II mudou 
o regime brasileiro de Monarquia para República. Um horror, diga-se de passagem. 
Agora, diante do desafio provocado por esta tragédia mundial na saúde pública, nos 
resta adotar uma postura mais urbana.

Não basta apenas corroborar os fatos visando a manutenção do emprego. Carece 
haver um planejamento estratégico para permitir esperança às futuras gerações. Tudo 
poderia começar com o dever de casa sendo passado a limpo pelo poder público. Por 
exemplo, além de permitir um ensino básico de mais qualidade, se faz necessário 
manter o reforço para aperfeiçoar o preceito de saúde, oferecendo mais dignidade 
à vida do cidadão. Quem é minimamente informado sabe que o Sistema Único de 
Saúde (SUS), agora tido como instituto preponderante nas ações para minimizar os 
efeitos da COVID-19, estava sendo paulatinamente sucateado pelo governo federal nos 
últimos anos. Mas também existem outras aberrações, como a falta de cumprimento 
de leis determinando outras ações indutoras de melhor predicado ao povo.

Em síntese: se o problema à vista de reconhecida propagação é o desemprego e 
a desorganização da economia, paralelamente a essa realidade se conecta a outras 
situações complexas a serem corrigidas, visando permitir mais decência a todos. Veja 
por exemplo, questões como a falta de cumprimento da lei obrigando o recolhimento 
de lixo nas grandes cidades. Recentemente, uma pesquisa sobre o Índice de Susten-
tabilidade da Limpeza Urbana comprovou que em 3.313 municípios ainda existe o 
depósito de resíduos sólidos sendo feito de maneira irregular, enquanto uma média 
de 18,8 milhões de brasileiros ainda sequer têm coleta de lixo. E, como se sabe, esse 
tipo de realidade de nosso país também impacta negativamente na vida de todos 
por se tratar de um item importante da saúde pública.

São episódios complexos e ainda convivemos com pessoas sendo infectadas pelos 
esgotos escorrendo na superfície das vias públicas, especialmente nas localidades 
mais distantes das regiões centrais. Indubitavelmente, está na hora de enfrentar esses 
problemas, buscar um novo modelo de administração pública capaz de efetivamente 
encaminhar projetos estruturantes para erradicar a nossa pobreza crônica, evitando 
a indesejada estrada da convulsão social. Tudo carece ser feito para impedir que os 
moradores das comunidades, diante da fome e a falta de esperança, se vejam enco-
rajados a tomarem ações mais drásticas, imputando contra os que muitos têm e nada 
dividem com os menos abastados. Enfim, rogamos a Deus pelo fim desse caminho 
escuro rumo ao gueto social.

Em meio à verdadeira tragédia que assola 
o país, há quem majestosamente festeje, saia 
às ruas sem máscara e distribua abraços e afa-
gos – não ligando para o fato de que, mesmo 
no período em que preferiu assumir estar (e 
não ser um) doente, transmitir vírus e poder 
causar a infecção de adeptos e inocentes. Este 
personagem da triste figura, cuja loucura não 
tem nada a ver com as alucinações de Dom 
Quixote de La Mancha que só queria fazer 
o bem, está mais para um ogro nu, como 
na história do rei. Só que apesar dos alertas 
sobre sua nudez moral, milhões ainda o veem 
travestido como um líder do bem.

Vamos respeitar a opinião de todos, 
inocentes na sua crença. Conheço muita 
gente realmente do bem que foi às ruas para 
apoiar o mito humorístico na última eleição, 
achando – doce ilusão – que, com ele, a 
corrupção seria extirpada. Infelizmente, agora 
acontecem coisas piores. Não se trata mais só 
de malas de dinheiro, notas em cuecas, con-
tratos superfaturados, propinas de todo tipo e 
por aí afora. Hoje, a ladroeira e mentiras vão 
além das conhecidas criminosas roubalheiras 
desenfreadas, com mais gente sofrendo e 
morrendo, principalmente no Brasil e nos 
Estados Unidos do Donald Trump, acionista da 
gigantesca Sanofi, empresa fabricante de – ora, 
vejam só -  cloroquina, com a qual o governo 
norte-americano fechou acordo de bilhões de 
dólares para ter prioridade (vai tentar ficar com 
toda a produção) de uma futura vacina contra 
a COVID-19.

Nos States, como aqui, a falta de ações 
governamentais centralizadas, honestas e 
coerentes para enfrentar a pandemia, é motivo 
comprovado para se entender a razão dos dois 
países, sozinhos, terem praticamente a mesma 
quantidade de mortos pela COVID-19 do que de 
todas as outras 194 nações do mundo juntas! 

Há dois principais culpados por esta mortanda-
de de norte-americanos e brasileiros: Donald 
John Trump e seu fiel admirador Jair Messias 
Bolsonaro, que desdenharam do coronavírus, 
ao qual trataram como falso, inexistente, 
mentiroso, gripezinha atoa, e até difundiram 
história de que foi inventado na China para 
prejudica-los eleitoralmente.

Centenas de milhares de mortes provam 
o erro fatal do desprezo à pandemia, quer 
queiram ou não iludidos adoradores dos 
presidentes citados. É preocupante saber que, 
no Brasil, junto com apoiadores regiamente 
pagos que erram em cargos dos quais nada 
entendem, gente simples e honesta ainda ne-
gue a ciência e os fatos, dando razão ao todo-
-poderoso distribuidor de vírus entrincheirado 
no Palácio do Planalto.

Aqui, junto aos fraudulentos contratos 
hiperfaturados, até respiradores imprestáveis 
são adquiridos e não utilizados, enquanto 
principalmente os mais humildes morrem sufo-
cados. Dissimulados profetas encastelados em 
palácios e templos, propagam remédios mais 
falsos ainda, cujos ineficientes insumos o (des) 
governo federal adquire pagando seis vezes 
mais do que o Ministério da Saúde comprava 
até recentemente, quando tinha ministro de 
verdade. E haja laranjal sendo descoberto! E 
haja ministro pagando simbólica multa para 
arquivar investigação confessada de muito 
mais dinheiro de caixa 2 (ao que se saiba, não 
precisou dividir a “bufunfa” com rachadinhas). 
E tem a Lava Jato sendo perseguida e aniqui-
lada, pois agora pode atingir políticos de um 
estilo mafioso cuidadosamente articulado para 
chegar, estar e se manter no poder. 

O Tribunal Penal Internacional, popu-
larmente conhecido como Tribunal de Haia 
(nome da cidade holandesa onde funciona) 
tem recebido seguidas denúncias de crimes 

contra a humanidade e genocídio praticados 
pelo autoproclamado atleta que se ufana de 
exibir caixa de cloroquina para as emas que 
com ele habitam o Palácio da Alvorada (à 
bem da verdade, é bom lembrar que uma das 
emas, inteligente, se revoltou e bicou o homem 
que de fato e não de direito, se faz de médico 
e quiçá de ministro da Saúde).

Por falar em quem se arvora assim, 
nada contra militar trabalhar no Ministério 
da Saúde. Mas seriam precisos tantos e jus-
tamente nos mais altos cargos que deviam 
ser ocupados por quem entende do ramo? 
Aliás, a questão é muito maior! Há indícios 
de que grande parte de íntegros integrantes 
da Aeronáutica, Exército e Marinha estão 
incomodados com tantos militares saindo da 
área fim para assumir cargos civis do governo 
federal. Se já não aumentaram ainda mais, 
são, segundo levantamento oficial do Tribunal 
de Contas da União, 6.157, repito por extenso, 
seis mil, cento e cinquenta e sete!

Por que será que se aquartela de uma 
forma que não existiu nem durante a ditadura 
militar, o homem que é bajulador de Trump – 
também alucinado com reeleição; que é papai 
da conturbada tríade politiqueira Eduardo, Flá-
vio e Carlos; que minimiza as queimadas que 
devastam o país; que adora cultivar inimigos,  
indiferente se pessoas, entidades ou nações; 
que se faz de garoto propaganda do uso de 
remédio que pode matar pelo uso inadequa-
do? Para ele, mais de cem mil mortos pela 
sua famigerada gripezinha não importam: 
“é a vida”, tanto assim que, repito, sai às ruas 
transmitindo vírus que admitiu ser portador. E 
que pode transformá-lo (se é que já não acon-
teceu) em homicida culposo, que tira a vida de 
outra pessoa sem a intenção, por negligência, 
imprudência ou imperícia – segundo o Artigo 
121 do Código Penal Brasileiro.

A audácia da incoerência de um abjeto
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

sucessão em Belo Horizonte deixa Kalil,
Zema e Bolsonaro em lados opostos

A tendência é que o assunto relacio-
nado à sucessão de Belo Horizonte 
ocupe mais espaço na imprensa, por 
conta da popularidade cada vez mais 

evidente do prefeito Alexandre Kalil (PSD) que, 
de acordo com a pesquisa do instituto MDA, 
venceria o pleito ainda no primeiro turno.

O chefe do Executivo da capital mineira 
campeia por uma pista sem obstáculo devido, 
até agora, seus opositores não disputarem a 
preferência com a população nesta corrida. Pelo 
contrário, antes mesmo da crise sanitária, Kalil já 
nutria bastante notoriedade. Agora, diante da ne-
cessidade de suprir aos anseios provocados pelo 
isolamento, ele tem jogado pesado para atender, 
principalmente, os moradores da periferia. 

Semana passada, um de seus adversários 
disse: “é difícil concorrer com o prefeito, pois 
volta e meia aparece uma carreta enorme em 
bairros periféricos para distribuição de cestas 
básicas durante este período de COVID-19. É 
claro que o benefício tem sido pago com o 
dinheiro público, mas os moradores dessas re-
giões aplaudem as ações de Kalil como nunca”.

De acordo com informações de bastidores, 
existe uma turma de pessoas influentes, co-
mandado pelo segmento da construção civil, 
que trabalha para criar empecilho à reeleição 
do prefeito. No entanto, é necessário frisar que 
esse pseudogrupo terá de ser muito eficiente, 
pois os candidatos mencionados para fazerem 
oposição a Kalil não surtiram efeito. O círculo li-
gado ao deputado João Vítor Xavier (Cidadania) 
atalha: “a campanha ainda não começou. Até 
agora era treino e, a partir de setembro, o jogo 
profissional começa a ser jogado”. 

Kalil x Zema

Seguramente por compilar altos índices 
nas pesquisas é que Kalil pode se dar ao 
luxo de se inimistar com alguns políticos, 
até mesmo com o governador Romeu Zema 
(Novo), a quem desafia a todo instante, es-
pecialmente no que diz respeito às decisões 
administrativas. 

Na opinião de parlamentares estaduais, 
o titular da Prefeitura de Belo Horizonte está 
criando “sua alameda própria” nesta cami-
nhada, bem ao estilo personalista, inclusive, 
proclamando independência de grandes 
caciques como Zema e o próprio Jair Bolso-
naro. Até porque, tanto o presidente quanto 
o governador mineiro estarão em palanques 
diferentes em 2020. Bolsonaro já tem com-
promisso com a candidatura do deputado 
Bruno Engler (PSL), enquanto Zema terá de 
caminhar com o candidato de seu partido, 
Rodrigo Paiva (Novo).

Na opinião dos observadores políticos, o 
posicionamento de Kalil tem razões óbvias: 
ele almeja caminho próprio, prevendo um 
embate já para 2022 na eleição para o gover-
no de Minas. “Ele não terá que se preocupar 
com o governador, pois o chefe do Executivo 
estadual já tem problemas demais como bus-
car maneiras de conviver com os deputados 
estaduais, já que, até gora, não foi possível 
formar maioria entre os parlamentares. Isso, 
inclusive, dificulta a aprovação de projetos, 
um deles é o que estabelece critérios para 
a reforma da Previdência”, comentou um 
vereador muito próximo ao prefeito.

Por parte do governador Zema, nada se 
comenta em relação a Kalil. Alguns assessores 
e amigos dizem que “o melhor é deixar a pan-
demia arrefecer, a poeira abaixar e tudo ficará 
mais claro”. Para eles, não se deve responder, 
nem dar muita importância a essa briga que 
não tem o menor sentido. “Não aceitaremos 
provocações”, garantem.

deputado João vítor Xavier

Kalil está fazendo média com o povão
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minas consciente estuda abordagem específica
para cidades com rede de saúde suplementar

A deliberação, aprovada no dia 12 de 
agosto pelo Comitê Extraordinário 
COVID-19, autoriza que o grupo 
técnico da Secretaria de Estado de 

Saúde (SES-MG) analise, nas próximas duas 
semanas, o número de leitos de UTI particulares 
e a viabilidade de considerá-los para a definição 
dos riscos de reabertura.

De acordo com o governador Romeu Zema 
(Novo), serão levantados dados da Agência 
Nacional de Saúde (ANS) sobre a parcela da 
população atendida pela rede suplementar. 
“Isso provavelmente nos dará uma visão ainda 
mais próxima da realidade em relação à nossa 
capacidade assistencial. Se concluirmos que a 
cidade possui uma grande parcela da população 
atendida pelos planos de saúde, o ideal é que 
esses leitos também sejam incluídos no cálculo 
dos indicadores, além dos leitos contabilizados 
pelo SUS”, diz.

Ele também lembrou que a saúde dos minei-
ros continua sendo o principal fator que orienta 
as decisões do Executivo estadual. “Não toma-
remos nenhuma medida que coloque vidas em 
risco. Cada vida perdida é uma família afetada, 
muitas pessoas que acabam compartilhando 
de uma dor enorme. Quero lembrar que o mi-
neiro tem, hoje, em todas as regiões do estado, 

leitos e atendimento médico disponíveis. Nosso 
grande anseio agora é que a quantidade diária 
de óbitos comece a cair. E, para isso, precisamos 
lembrar que o vírus permanece entre nós e 
as medidas de segurança continuam sendo 
fundamentais. Não se esqueçam de manter 
o distanciamento, a higienização das mãos e 
o uso de máscaras. E, quem puder, fique em 
casa”, afirmou.

consulta pública

O estudo sobre o impacto da rede de 
saúde suplementar atende a sugestões rece-
bidas na consulta pública, que contou com 
630 contribuições para a nova fase do plano 
Minas Consciente. A deliberação prevê que 
os municípios das microrregiões com rede de 
saúde suplementar “observarão a legislação 
municipal de enfrentamento à pandemia e, 
de modo subsidiário, no que couber, as nor-
mas do plano Minas Consciente”. Além da de-
liberação, o Comitê Extraordinário COVID-19 
decidiu manter todas as ondas definidas na 
última semana, já que os números de novos 
casos e ocupação de leitos estão controlados 
em todas as macrorregiões.

Até o dia 12 de agosto, 55% dos municípios 
mineiros (477) aderiram ao plano Minas Cons-
ciente, impactando 11,4 milhões de pessoas. 
Entre as 763 cidades com menos de 30 mil 
habitantes, 353 apresentaram menos de 50 
casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 
dias. Assim, elas estão autorizadas a avançar au-
tomaticamente para a onda amarela do plano, 
independentemente da situação das macro ou 
microrregiões nas quais estão inseridas.

romeu Zema: “não tomaremos nenhuma
medida que coloque vidas em risco.

cada vida perdida é uma família afetada”
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AMM produz material com perguntas
e respostas sobre a Lei Aldir Blanc

O que diz a lei, de onde vem 
a verba, quem poderá receber o 
repasse, quais os espaços culturais 
contemplados, o papel dos conse-
lhos de Cultura, como receber os 
recursos por meio da Plataforma 
+Brasil, entre outras questões, estão 
no material “Lei 14.017/2020 – Lei 
Aldir Blanc: resumo dos principais 
pontos da lei” produzido pela asses-
soria do departamento de Cultura e 
Turismo da Associação Mineira de 
Municípios (AMM).

Sancionada no dia 29 de junho, 
a Lei 14.017/2020 dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante 
o estado de calamidade pública. 
A medida, denominada de Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, as-
segura R$ 3 bilhões a serem divididos 
de forma igualitária entre estados e 
municípios. Sendo assim, os 5.568 
municípios brasileiros receberão R$ 
1,5 bilhão a serem distribuídos em 
ações como renda emergencial aos 
trabalhadores da cultura.

Com a lei, houve também a 
publicação da Medida Provisória 
986/2020, que trata da forma de 
repasse pela União dos valores a 
serem aplicados pelos Poderes Exe-
cutivos locais em ações emergenciais 
de apoio ao setor cultural, além 
das regras para a restituição ou a 
suplementação por meio de outras 
fontes próprias de recursos pelos 
estados, pelos municípios ou pelo 
Distrito Federal.

Entre outras ações, o repasse deve 
contemplar também subsídio para 
manutenção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, organizações cultu-
rais comunitárias, cooperativas e insti-
tuições culturais; além de editais, cha-
madas públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor cul-
tural e outros instrumentos destinados 
à manutenção de agentes, de espaços, 
de iniciativas, de cursos, entre outros.

Plataforma +Brasil
O repasse do valor da União aos 

municípios ocorrerá por meio da Pla-
taforma +Brasil. No dia 25 de julho, 
os gestores começaram a preencher 
as informações necessárias para rece-
berem a transferência de R$ 1,5 bilhão 
garantida pela Lei 14.017/2020, mais 
conhecida como Lei Aldir Blanc, a 
fim de desenvolverem ações emer-
genciais destinadas ao setor cultural 
local. As cidades devem verificar se é 
necessário atualizar o seu cadastro 
na Plataforma +Brasil ou se é preciso 
gerar um novo usuário.

O município deve atualizar os ca-
dastros dos gestores locais que já es-
tão registrados na Plataforma. Caso o 
gestor municipal de cultura não esteja 
incluído nessa lista, é importante que 
a prefeitura crie também um novo 
usuário para ele, cadastrando-o como 
“gestor recebedor”. Acesse a página 
cadastro.plataformamaisbrasil.gov.
br para conferir o procedimento. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (31) 2125-2437.

A respeito do Atlético
Cidadão cada vez mais presente na vida dos mineiros, tanto 

como empresário e agora, como uma liderança mais eclética, 
rubens menin, desde o final do mês para cá, passou a ser 
considerado o homem mais influente no Atlético Mineiro. “Ele 
investe pesado no clube, oferece sugestões em relação ao pro-
jeto de crescimento da instituição e ajuda a atual administração 
do presidente sérgio sette câmara”, comentam os torcedores 
na porta do Café Nice.

empresário sumido
Nos últimos meses, a imprensa mineira e nacional tem 

comentado muito a respeito de possíveis irregularidades na 
construção da Cidade Administrativa. O nome do então go-
vernador e atual deputado federal Aécio neves (PSDB) está 
envolvido no assunto de maneira contundente. Acontece que 
o parlamentar não foi o único responsável pelas operações 
que culminaram com o projeto em tela. À época, o poderoso 
empresário oswaldo Borges da costa era o presidente da 
Codemig, empresa do governo do Estado responsável pelos 
recursos destinados à construção do empreendimento.

Políticos influentes
Os institutos de pesquisas estão em campo pra saber quem 

tem mais prestígio e possibilidade de influenciar os cidadãos 
nas eleições municipais em Minas. Se é o presidente Jair Bol-
sonaro ou o governador romeu Zema (Novo). A previsão é 
que ambos estarão em campanha, cada um tentando ajudar 
os seus afilhados. Zema buscando votos para o candidato a 
PBH rodrigo Paiva (Novo), e o presidente ao lado do deputado 
estadual Bruno engler (PSL).

Petistas nas eleições
Na contabilidade dos petistas, apenas duas cidades influen-

tes estão com possibilidade de garantir a eleição de filiados 
seus: marília campos, em Contagem, e chico simões, em 
Coronel Fabriciano, por sinal uma das maiores cidades do Vale 
do Aço. A conferir.

Política em Juiz de Fora
O atual prefeito Antônio Almas (PSDB) anunciou que não 

será candidato à reeleição no pleito municipal que acontece 
em novembro. Ele alcançou o cargo em abril de 2018, quando 
o ex-chefe do Executivo Bruno siqueira (MDB) renunciou ao 
seu segundo mandato para tentar uma vaga na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

stF e a democracia
Após fazer um levantamento do tema relacionado com a 

democracia brasileira, o jornalista merval Pereira chegou à 
conclusão: “A ministra do Supremo Tribunal Federal cármen 
lúcia é a maior guardiã da Constituinte no item referente à 
garantia da liberdade e da democracia de nosso país”, vaticinou 
o comunicador.

tragédia anunciada
O armamento da população brasileira, como almeja o 

governo federal, seria uma espécie de tragédia anunciada, 
assim como acontece nos Estados Unidos. Opinião do cientista 
político leonardo sakamoto.

gedel ou temer?
Os jornalistas da crônica política de Brasília, ironizaram a 

ida do ex-presidente michel temer (MDB) para representar o 
governo brasileiro na missão de apoio às vítimas do desastre 
no Líbano. “Se não fosse o temer, poderia ser o seu ex-ministro, 
o prisioneiro gedel vieira lima”.

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
https://cadastro.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-cadastro-frontend/cadastro/ente
https://cadastro.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-cadastro-frontend/cadastro/ente
https://cadastro.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-cadastro-frontend/cadastro/ente
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Preço médio da cesta básica diminui 2,13%
e chega a r$ 465,06 em Belo Horizonte

Fonte: Dieese

Levantamento também aponta redução em mais 12 capitais no mês de julho

custo médio da cesta básica caiu em 
13 das 17 capitais analisadas pelo De-
partamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 

no mês de julho de 2020. A redução mais ex-
pressiva foi registrada em Aracaju, com variação 
de -6,49% e preço de R$ 392,75. Entre os estados 
da região Sudeste, BH é a cidade que possui o 
menor valor do produto, com recuo de -2,13% e 
podendo ser encontrado a R$ 465,06. A quantia 
é equivalente a 44,5% do salário mínimo (R$ 
1.045) e para adquirir os itens o belo-horizontino 
precisa de 97 horas e 55 minutos de trabalho.

O levantamento contínuo dos preços do 
conjunto de alimentos básicos necessários para as 
refeições de uma pessoa adulta durante um mês 
é feito com base no Decreto Lei nº 399/38. Os 
itens apurados são: carne bovina de primeira, lei-
te UHT, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, 
café, banana, açúcar, óleo de soja e manteiga.

custo e vAriAçÃo dA cestA BásicA
cAPitAl Preço vAriAçÃo

Curitiba R$ 526,14 3,97%
São Paulo R$ 524,74 -4,07
Florianópolis R$ 522,03 0,98%
Porto Alegre R$ 511,22 -0,23%
Rio de Janeiro R$ 505,72 -1,39%
Vitória R$ 484,80 -3,04%
Campo Grande R$ 479,79 1,01%
Goiânia R$ 472,86 -1,65%
Belo Horizonte R$ 465,06 -2,13%
Fortaleza R$ 454,74 -2,06%
Brasília R$ 449,96 -0,11%
Belém R$ 440,99 -2,84%
Recife R$ 436,10 0,18%
Natal R$ 430,66 -2,67%
João Pessoa R$ 417,75 -2,95%
Salvador R$ 415,22 -0,94%
Aracaju R$ 392,75 -6,49%

A supervisora de pesquisas do Dieese, Patrícia 
Costa, esclarece que a queda foi ocasionada, 
basicamente, por dois produtos que têm grande 
oscilação de preço ao longo do ano: tomate e 
batata. “Como são itens in natura que dependem 
da safra, clima e da oferta, seus valores sobem e 
baixam constantemente”.

Preços x Pandemia

Contudo, ela chama atenção para as mer-
cadorias que vem aumentando todo mês e acu-
mulando uma alta acima da inflação. “O Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficou 
em 0,44% em julho. Apesar de parecer contro-
lado, alguns itens da cesta como o leite e seus 
derivados já subiram de preço 20% esse ano. O 
feijão também concentra elevação de 16% e o 
arroz de 6%. Já a farinha soma 22%, enquanto 
que o óleo de soja chega a 12%. O custo vem 
crescendo, mas são produtos essenciais para as 
famílias brasileiras”.

Ainda sobre os itens com elevação de preço, 
a supervisora salienta que a questão também 
está ligada a outros fatores como a desvalo-
rização cambial e aumento das commodities. 
“A carne é muito custosa e é a que mais pesa 
no valor final da cesta. Ela tem sido exportada 
em grandes quantidades e no segundo semes-
tre deve entrar no período de entressafra. O 
problema é que internamente não há oferta 
para esse produto, pois a maior parte vai para 
outros países e aqui no Brasil não conseguimos 
consumir porque é caro”.

Na passagem de março para abril o valor 
da cesta deu um salto em diversas capitais. 
De acordo com Patrícia, isso se deve, principal-

mente, aos reflexos da pandemia. “Inclusive, 
alguns produtos sumiram das gôndolas, pois 
as pessoas estavam com medo e não sabiam o 
que viria pela frente. Também houve a mudança 
da metodologia. O Dieese suspendeu a pesquisa 
presencial e passou a fazer por meio de telefone, 
aplicativos de entrega, e-mail e consultas na 
internet. Por último, tem a questão da safra, 
clima e oferta que também podem alterar os 
preços de alguns produtos”.

salário defasado

Com base na cesta mais cara do país, que 
em julho foi a de Curitiba (R$ 526,14), o valor 
do salário mínimo necessário para suprir as des-
pesas de um trabalhador e de sua família com 
alimentação, moradia, saúde, educação, ves-
tuário, higiene, transporte, lazer e previdência, 
deveria ser de R$ 4.420,11, o que corresponde a 
4,23 vezes a quantia vigente de R$ 1.045.

“Esse é apenas um valor de referência. O 
Dieese tem consciência de que não existe a pos-
sibilidade de uma hora para outra estabelecer 
um mínimo desse porte. No entanto, em longo 
prazo, seria algo que deveria ser buscado pelos 
governos. Nos últimos anos o que vem sendo 
feito é uma política de valorização, ou seja, o 
acréscimo de aumentos reais”, conclui.

custos ainda continuam altos para o trabalhador mesmo com valores em queda
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Feito em minas
Em plena pandemia, a indústria mineira 

se mobiliza e solidariamente se une para 
mostrar a sua força empreendedora e a sua 

capacidade de produzir crescimento econômico e 
transformá-lo em poderoso instrumento de desen-
volvimento social. É com estes olhos - de otimismo 
e de crença no presente e no futuro do nosso 
estado - que vemos a decisão da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) de homologar os 
respiradores mecânicos produzidos em Minas Ge-
rais, pela Tacom, vitais no tratamento da COVID-19 
e de diversas outras doenças respiratórias. Com a 
decisão, o estado se transforma em um dos poucos 
polos mundiais fabricantes do equipamento, com 
capacidade para atender o mercado brasileiro e 
também mercados globais.

É, com certeza, demonstração de vitalidade 
da indústria mineira e de sua capacidade de 
inovar e desenvolver tecnologias contemporâ-
neas com o século 21. Produzidos em Itajubá, 
no Sul de Minas, os respiradores da Tacom 
fundamentam-se em processos de inovação 
e de tecnologia integralmente desenvolvidos 
no estado.

Igualmente importante é saber que todo o 
processo de desenvolvimento dos respiradores 
contou com integral apoio de um conjunto de 
empresas mineiras, especialmente das integran-
tes do Conselho Estratégico da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
inclusive por meio de expressivas contribuições 
financeiras, demonstrando absoluta coesão do 
setor com a sociedade. 

Segundo o testemunho da própria Tacom, 
o êxito do projeto deve ser também creditado 
à decisiva contribuição de um corpo multidis-
ciplinar de profissionais formado por médicos 
intensivistas, engenheiros, programadores e 
desenvolvedores – trabalhadores que con-
taram, ainda, com o importante apoio de 
especialistas do Senai-MG, que deram suporte 
à produção.

Os respiradores chegam ao mercado 
com vantagens importantes, especialmente 
nos quesitos preço e usabilidade, o que é 
fundamental considerando-se a escassez de 
profissionais habilitados. Os primeiros res-
piradores produzidos serão adquiridos pela 
própria indústria mineira: com os recursos 
levantados pela Fiemg, por meio de mobi-
lização empresarial, vamos comprar 1.600 
unidades e doá-las ao governo do Estado e a 
hospitais filantrópicos. A distribuição, pelas 
diversas regiões do estado, de acordo com 
as necessidades de cada uma, ficará a cargo 
da Secretaria de Saúde, parceira de primeira 
ordem nessa ação.

Na verdade, a produção de respiradores 
integra um amplo conjunto de ações preven-
tivas desenvolvidas pela indústria em apoio à 
sociedade mineira na cruzada contra o novo 
coronavírus. Até este momento, considerando 
doações em dinheiro e em bens e serviços, já 
foram arrecadados recursos da ordem de R$ 
200 milhões, incluindo a construção de mais 
1.000 leitos para tratamento de pacientes. Em 

outra frente de ação, o Sesi-MG adquiriu 300 
mil testes rápidos de COVID-19, que podem ser 
adquiridos com valores abaixo dos praticados 
no mercado hoje.

O Senai-MG, que também integra a Fiemg, 
já produziu, para doação para a área de saúde 
do governo do Estado, 245 mil máscaras, 6 
mil aventais e mais de 100 mil litros de álcool 
em gel. Também restaurou 240 respiradores, 
além de participar de serviços de desinfecção 
de ruas na região metropolitana de BH.

A Fiemg atuou, ainda, junto ao governo 
federal com informações e propostas que 
contribuíram para a edição das Medidas 
Provisórias 927 e 936. Estas MPs, sabemos 
todos, tornaram possível o aprimoramento 
e flexibilização de dispositivos como o tele-
trabalho, antecipação e concessão de férias 
coletivas, uso do banco de horas, adiamento 
do recolhimento do FGTS, redução das jorna-
das e suspensão de contratos de trabalho. Por 
causa da edição delas, a indústria mineira 
realizou acordos com sindicatos dos traba-
lhadores assegurando a preservação de 300 
mil empregos.

No campo tributário, a Fiemg defendeu a 
flexibilização dos prazos para o recolhimento 
de uma série de impostos e taxas federais, 
estaduais e municipais.

É um rol de realizações das quais muito 
nos orgulhamos, com a convicção de que 
somente se tornaram possível em razão da 
solidária união da sociedade mineira.

Partido de esquerda
Indagado qual a ideologia de seu partido, rodrigo cayres, 

presidente da regional Minas Gerais da recém-criada sigla parti-
dária Unidade Popular (UP) atalhou: “Nós seremos a esquerda 
da esquerda, muito melhor do que o PSL e o carcomido PT. Pelo 
visto, as esquerdas, mais uma vez, estão super pulverizadas 
nas eleições. Enquanto isto, os partidos mais conservadores 
vão conquistando cada vez mais espaço”.

eleição na Assembleia
No início do próximo ano acontecerá a eleição para a Mesa 

Diretora da Assembleia, mas por enquanto, ninguém teve 
coragem de colocar o nome para enfrentar o atual presidente 
da Casa, deputado Agostinho Patrus (PV). Se bem que ainda 
está distante do acontecimento!

sucessão em contagem
Tido como um líder forjado nas camadas mais populares 

de Contagem, o vereador ivayr soalheiro (PDT) está firme 
em sua candidatura à prefeitura local. Além do mais, pessoas 
entendidas da sucessão naquele município dizem que ele pode 
até contar com o apoio do atual prefeito Alex de Freitas.

milhões de seguidores
“Se essa história de apoio nas redes sociais for levada ao 

pé da letra, o vereador carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
com seus mais de 5 milhões de seguidores, poderia até ter sido 
eleito governador do Rio de Janeiro. Então, para mim, tudo 
isso não passa de impulsão comandada por robôs”, opina o 
historiador marco Antonio villa.

testagem desnecessária 
Veja como as informações relativas à COVID-19 são comple-

xas. No princípio, os cientistas diziam que testar a população 
em massa seria importante para saber qual a decisão a ser 
tomada. Agora, o diretor do Instituto Butantan, dimas covas 
afirma que o tempo passou e a testagem já não tem mais tanta 
importância. Cruz credo!

stF e os indígenas  
Falando a um programa da TV Cultura na semana passada, 

o empresário e ex-deputado federal emerson Kapaz protestou: 
“Aqui no Brasil acontece tudo de maneira diferente. O governo 
federal, por meio de seus órgãos competentes, tem pela lei, 
a obrigação de proteger a comunidade indígena. No entanto, 
recentemente os representantes dos indígenas tiveram que 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter os direitos 
daquela nação. Isso é um absurdo”.

sucessão em BH
O prefeito Alexandre Kalil (PSD) não sabe se seria impor-

tante contar em seu palanque com a presença do presidente 
do PSD nacional e ex-ministro gilberto Kassab. “Ele tem muito 
prestígio em São Paulo, mas aqui em BH, seria uma espécie de 
zero à esquerda”, dizem os inimigos do prefeito.
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covid: consumo das famílias deve sofrer
retração de 5,39%, a maior em 25 anos

A pandemia do novo coronavírus vai aba-
lar significativamente o consumo das famílias 
brasileiras ao longo de 2020, se igualando 
aos patamares de 2010 e 2012, descartando 
a inflação e levando em conta apenas os 
acréscimos ano a ano. A expectativa é de 
uma movimentação de cerca de R$ 4,465 
trilhões na economia do país - uma queda 
de 5,39% em relação a 2019 -, a pior em 25 
anos, a uma taxa também negativa do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de 5,89%. A previsão 
é do estudo IPC Maps 2020, especializado no 
cálculo de índices de potencial de consumo 
nacional, com base em dados oficiais.

O levantamento aponta que, a exem-
plo de 2019, as capitais continuarão a 
perder espaço no consumo, respondendo 
por 28% a 29% desse mercado. Enquanto 
isso, o interior avançará com 54,8%, bem 
como as regiões metropolitanas, cujo de-
sempenho equivalerá a 16,9% neste ano.

A análise destaca ainda a redução 
na quantidade de domicílios das classes A e 
B1, o que elevará o número de residências nos 
demais estratos sociais. A classe B2 lidera o ce-
nário de consumo, representando mais de R$ 
1 bilhão dos gastos. Junto à B1, estão presentes 
em 20,9% dos domicílios, sendo responsáveis 
por 41,1% (R$ 1,7 trilhão) de tudo que será 
desembolsado pelas famílias brasileiras. 

Se para a classe média a migração da 
alta para os demais estratos é positiva, 
para quase metade dos domicílios (48,7%), 
caracterizados como classe C, o total de re-
cursos gastos cai para R$ 1,475 trilhão (35,6% 
ante 37,5% em 2019). Já a classe D/E, que 
ocupa 28,3% das residências, consome cerca 
de R$ 437,9 bilhões (10,6%). Mais enxuto, em 
apenas 2,1% das famílias, o grupo A reduz 
seus gastos para R$ 528,6 bilhões (12,8% 
contra 13,68% do ano passado).

O responsável pela IPC Maps, Marcos 
Pazzini, explica que, entre 2019 e 2020, 
houve redução na quantidade de domicí-
lios na classe A. “A queda foi de 11,8%, o 
que denota o empobrecimento causado 
pela pandemia, pois essas residências 
migraram para classes mais baixas, 
principalmente as B e C. Quando se tem 
redução na quantidade de domicílios 
das classes mais altas, a tendência é que 
se tenha redução no volume total de 
consumo”.

Ele acrescenta que a pandemia im-
pacta negativamente no consumo das 
famílias. “Tanto em termos de valores, 
como em hábitos. Para 2020 é esperada 

queda de 5,39% no poder de consumo 
da população, igualando os valores de 
2020 aos praticados em 2012. No quesito 
categorias de consumo, houve perda 
expressiva de 50,1% em alguns setores 
como transportes urbanos, que envolve 
pagamento de condução de ônibus, 
trem, metrô etc”.

A redução passa pela aquisição de 
produtos de eletroeletrônicos. “Gela-
deiras, fogões, aparelhos de televisão e 
etc, tiveram uma diminuição de 39,8%. 
Além disso, a compra de calçados e tênis 
recuou em 31,0% e na quarta posição 
está o vestuário confeccionado, cuja 
queda foi de 28,1%”.

Por região

A pesquisa analisou o consumo por 
região, sendo que o destaque fica com o 
Centro-Oeste que ampliou em 7,9% sua 
participação, respondendo por 8,86% 
dos gastos nacionais. Encabeçando a lista, 
embora com pequenas contrações, apa-
rece o Sudeste com 48,42%, seguido pelo 
Nordeste, com 18,53%. A região Sul que, 
em 2019, tinha reduzido sua fatia voltou a 
subir para 17,97% e, por último, aparece a 
Norte, representando 6,23%.

A oferta para a demanda de consumo 
também foi analisada e, como de costume, 
a região Sudeste concentra 51,98% das 

empresas nacionais, seguida novamente 
pelo Sul, com 18,15%. Em caminho in-
verso, as demais regiões reduziram suas 
atividades: O Nordeste conta com 16,96% 
dos estabelecimentos, Centro-Oeste com 
8,27%, e o Norte com apenas 4,65% das 
unidades existentes no país.

mercados potenciais e o futuro

O desempenho dos 50 maiores muni-
cípios brasileiros equivale a 38,7%, ou R$ 
1,759 trilhão de tudo o que é consumido 
no território nacional. No ranking, os 
principais mercados permanecem sendo, 
em ordem decrescente, São Paulo e Rio 
de Janeiro, seguido por Brasília, que 
recuperou a 3ª posição, deixando Belo 
Horizonte no 4º lugar. 

Já Curitiba sobe para o 5º lugar, ultra-
passando Salvador. Na sequência, Fortale-
za, Porto Alegre, Manaus e Goiânia - estão 
em 10º -, ocupam os mesmos lugares de 
2019. Cidades metropolitanas ou interiora-
nas como Campinas (11º), Guarulhos (13º), 
Ribeirão Preto (18º), São Bernardo do 
Campo (19º) e São José dos Campos (21º), 
no estado paulista; São Gonçalo (16º) e 
Duque de Caxias (24º), no Rio de Janeiro; 
bem como as capitais Belém (14º), Campo 
Grande (15º) e São Luís (17º) também se 
sobressaem nessa seleção.

Pazzini vislumbra uma retomada no 
consumo ainda este ano. “E já está co-
meçando com o início da flexibilização, 
abertura de shoppings, bares e restauran-
tes, comércios de rua e etc. Minha expec-
tativa é que a recuperação comece mais 
forte a partir de setembro, outubro, de 
tal forma que tenhamos um crescimento 
positivo do consumo em 2021. Será um 
processo lento, pois houve muita perda 
de empregos por conta do fechamento 
de empresas”, conclui.

Apesar do recuo, especialista espera início da retomada ainda em 2020
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EULER ANDRÉS
Produtor rural e avô

OLÍVIA ANDRÉS
       Neta do Euler

O homem do campo continua

produzindo não importa o que 

aconteça. Todos os dias, ele começa

a trabalhar antes do galo cantar e vai 

até a hora que dá. Pra não faltar leite, 

café e outros alimentos na mesa de

milhões de mineiros. Graças ao esforço

dele, até quem está longe fica pertinho.

O produtor rural trabalha duro e ajuda 

todos a superar este momento tão difícil.

HOMENAGEM DO

SISTEMA FAEMG AO

PRODUTOR RURAL MINEIRO. 

www.sistemafaemg.org.br

MESMO ISOLADO,
O TRABALHO DO
PRODUTOR RURAL
FAZ A CIDADE
FICAR PERTINHO
DO CAMPO.
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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!

o advogado e professor marco túlio siqueira
e a empresária virgínia magalhães da rocha

o Futuro do FuteBol - Se até janeiro não tivermos uma vacina 
contra a COVID-19, não enxergo um futuro promissor para o futebol 
de todo o mundo. Como os times vão sobreviver sem público? Assisti 
nos últimos dias duas partidas, uma entre Palmeiras e Corinthians, 
final do Campeonato Paulista, e outra entre Atlético e Flamengo, 
no Maracanã, e sinceramente, a gente sente um vazio danado do 
calor da torcida. Não é só isso, tem a parte financeira. Estádio vazio 
é sinal de falta de renda. Conversei com dois dirigentes do futebol 
mineiro e não vi nada que pudesse ser animador, principalmente 
com os clubes pagando salários altíssimos a seus atletas.

As PromessAs se ForAm - O presidente Jair Bolsonaro se elegeu 
usando a Lava Jato e um discurso reformista de tratamento duro 
contra os corruptos e uma equipe de fazer inveja, com o ministro 
Paulo Guedes, o ex-juiz Sérgio Moro e alguns empresários que dei-
xaram seus deveres empresariais para emprestar sua inteligência 
ao governo. Só na equipe econômica foram seis baixas nos últimos 
dias. Recentemente, o mineiro Salim Mattar, que era o secretário 
de Desestatização, deixou o cargo porque preparou todo o setor 
para iniciar o processo de vendas de ativos governamentais, com 
empresas famosas na lista, e não conseguiu realizar nada. Foi para o 
buraco a questão das privatizações do governo. O mesmo aconteceu 
com o secretário Nacional da Desburocratização, responsável pela 
reforma Administrativa. Depois, o presidente do Banco do Brasil 
também se disse desiludido com Brasília e com a maneira de admi-
nistrar de Bolsonaro. O governo não conseguiu dar uma resposta ao 
Brasil, até agora, sobre as queimadas no Amazonas e Mato Grosso.

esPerAnçAs - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse, outro dia, que 
tem esperanças de que daqui a uma semana possa mandar abrir 
bares e restaurantes de Belo Horizonte, já que o número de infecção 
na capital mineira se mantém baixo.

comerciantes do Mercado Central esperam grande movimento 
em suas lojas depois que os bares do local puderam funcionar. Com os 
estabelecimentos fechados, o público não fica por muito tempo no local. 

sabará está contando o prejuízo com a falta das festas 
populares que movimentam o turismo na cidade histórica. Por 
causa da pandemia, o Festival Ora-Pro-Nóbis e o Festival da 
Jabuticaba, onde há um ganho extraordinário para a economia 
informal do município, foram adiados este ano. 

em Betim, fizeram uma estação rodoviária que não é 
usada, porque era um compromisso de um empreendedor de 
um shopping que, para receber a licença de construção do seu 
centro de compras, deveria dar ao município um terminal de 
ônibus. Ele foi feito num local inadequado, fora de mão para 
toda a cidade e muito ruim. Aliás, Contagem e Ribeirão das 
Neves também continuam sem estação.

domingo, dia 16 de agosto

Publicitário Hamilton Gangana
Lucinha Bessa - Rádio Itatiaia 
Senhora Luci Badaró

segunda-feira, 17

José Talma Macedo 
Sra. Margô de Oliveira Piazza - esposa de Wilson Piazza
Repórter Emerson Romano - Rádio Itatiaia

terça-feira, 18

Benedito Mastiére
Ex-deputado Mauro Lobo

Quarta-feira, 19

Vicente Sandim - Santa Luzia 
Zélia Penido 

Quinta-feira, 20

Juiz Cássio Gonçalves 
Zilda Mendes 
Carlos Breguncii
Jornalista Dimas Lopes 
Mohamed Rachid

sexta-feira, 21

Publicitário Francisco Bastos
Eduardo Fernandes 
Lorena Teixeira Aniceto Dias

sábado, 22 

Ex-senador Ronan Tito de Almeida 
Sônia Maria Benecci

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

Você a um
like de tudo

o que acontece
em Minas

www.edicaodobrasil.com.br
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educAdorA PArentAl, com FormAçÃo em BiomedicinA
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da redação

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

número de idosos diabéticos cresce e o de
hipertensos se mantém estagnado no Brasil

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o número de idosos com 
diabetes no Brasil passou de 
18,2% em 2006 para 21,8% em 

2019, enquanto que o índice de hiperten-
são entre pessoas com mais de 60 anos 
está estagnado há 14 anos em patamar 
elevado: 55,4%. Os dados são da pesquisa 
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Tele-
fônica (Vigitel) realizada nos 26 estados e 
no Distrito Federal.

O presidente da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia - Re-
gional Minas Gerais (SBEM-MG), Adauto 
Versiani, teme que caso a população não 
se conscientize, essas taxas cresçam ainda 
mais. “À medida que alguém envelhece, 
o pâncreas também sofre, não funcio-
nando adequadamente. Também com o 
decorrer do tempo, as pessoas vão ficando 
sedentárias, desenvolvendo sobrepeso 
ou obesidade, que são fatores de risco 
para a diabetes e hipertensão. Por isso, 
a prevalência da diabetes em cidadãos 
jovens fica em torno de 10%, enquanto 
que na população idosa, o número salta 
para cerca de 22%. O Brasil enfrenta altas 
quantidades, tanto de hipertensos, quanto 
de diabéticos entre os mais velhos. E isso é 
muito preocupante”, ressalta.

Os dados da Vigitel mostram que a 
diabetes cresceu, principalmente, entre 
os homens com idade entre 60 e 64 anos. 
Em 2006, o percentual nessa faixa etária 
era de 12,6%. No ano passado, o índice 
chegou a 22,2%. Já entre as mulheres, os 
números estão estáveis desde o primeiro 
levantamento, com exceção para aquelas 
que têm mais de 75 anos, em que a pre-
valência da diabetes passou de 18,4% para 
24% no período. 

Já a hipertensão arterial, conhecida 
popularmente como pressão alta, está 
tão presente na vida dos idosos brasilei-
ros quanto há 14 anos. De acordo com 
o levantamento, de 2006 a 2019, o per-
centual passou de 55,8% para 55,4%.

Versiani explica que uma vez diag-
nosticado o problema, seja diabetes 
ou hipertensão, o paciente precisa se 
conscientizar da importância de ado-
tar hábitos saudáveis e a prática de 
atividade física. “O acompanhamento 
médico é fundamental para avaliar qual 
medicamento é o mais indicado para 
cada caso. Se a pessoa levar a sério es-
sas orientações, ela pode ter uma uma 

taxa de risco de problemas cardiológicos 
muito parecida com a população que 
não apresenta essas doenças”, diz.

A prevenção das patologias também 
é baseada em adotar uma vida mais 
saudável. “É necessário mudar alguns 
costumes desde mais jovem, como ter 
uma alimentação adequada, cuidar do 
peso, praticar esporte, reduzir o nível de 
estresse, diminuir o consumo de doces e 
carboidratos, assim como o sal nas refei-
ções, bebida alcoólica e cigarro. A dica 
é sempre comer mais frutas, verduras, 
beber bastante água e ter tempo para 
o lazer. Tudo isso, se for feito mais cedo, 
ajuda na prevenção, tanto da diabetes, 

quanto da hipertensão, proporcionan-
do mais qualidade de vida”, orienta o 
endocrinologista.

Preocupação com a pandemia

Não bastasse os cuidados necessários 
ao dia a dia da pessoa hipertensa e/ou 
diabética, a pandemia trouxe mais mo-
tivos para que o Brasil se preocupe com 
os números ascendentes dessas doenças 
entre os idosos. Afinal, as autoridades em 
saúde apontam que as duas enfermidades 
em indivíduos com mais de 60 anos os co-
locam em um maior risco de apresentarem 
gravidade ou óbito por coronavírus.

“As pessoas idosas que apresentam 
diabetes e hipertensão, principalmen-
te, de modo descontrolado têm mais 
chances de ter as formas agressivas 
da COVID-19. Por isso, é muito impor-
tante que essas enfermidades estejam 
controladas para prevenir os riscos de 
complicações. A SBEM recomenda que 
não se interrompa e continue fazendo 
uso dos medicamentos indicados pelo 
médico. A pessoa deve também seguir 
as recomendações dos órgãos de saúde, 
como higienização, uso de máscaras e 
o isolamento social para evitar possível 
contágio”, finaliza.
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os efeitos de uma educação abusiva

Num mundo em cons-
tante transformação, 
onde queremos tudo 
cada vez mais rápido, 

muito se fala a respeito da “fal-
ta de limites” que vemos nas 
crianças, porém a maioria dos 
pais se sente perdida quando o 
assunto é a educação dos filhos. 
Uma das dúvidas mais frequentes 
é: “Como educar crianças para se 
tornarem adultos responsáveis, 
capazes, bem resolvidos e com 
boa autoestima, sem bater, punir 
ou castigar?” Seria possível?

A resposta é sim! Certamente 
não é o caminho mais fácil, pois 
exige tempo e dedicação, porém 
possível se os pais se dedicarem a 
estudar e a aprender mais sobre o 
que motiva determinados compor-
tamentos indesejados nos filhos.

Sabemos que gerar um fi-
lho, amamentar e proteger são 
instintivos, mas educar não. Se 
você educar no modo automático 
ou por instinto, vai errar e muito. 
Precisamos aprender novas formas 
de reagir aos desafios comporta-
mentais das crianças e compre-
ender de uma vez por todas, a 
responsabilidade que o papel de 
pais nos impõe. Não é a escola, 
nem as babás ou os familiares que 
possuem o dever de educar uma 
criança. Esse dever é dos pais e a 
construção de um ser humano res-
ponsável e emocionalmente sau-
dável precisa começar dentro de 
casa, no dia a dia, na transmissão 
de importantes valores, através de 
um modelo que inspire respeito, 
de um ambiente que proporcione 
afeto, segurança e limites claros.

Reforço que compreender as 
bases de uma educação respeitosa 
é fundamental para os pais mu-
darem a forma de agir com seus 
filhos. Crianças não são pequenos 
adultos, elas possuem o cérebro 
imaturo, são dominadas pelas 
emoções e ainda não aprenderam 

a lidar com o que sentem. Elas vão 
aprendendo conforme se desen-
volvem e também de acordo com 
o ambiente onde vivem.

O problema é que quando 
os pais não compreendem isso, 
acabam esperando um compor-
tamento que elas não possuem 
condições de ter. A maioria das 
“birras”, por exemplo, não é um 
ataque contra os pais, elas são a 
manifestação dessa imaturidade 
cerebral para lidarem com o que 
sentem. Podem ser ainda, ne-
cessidades físicas não atendidas 
como cansaço, fome, sono ou 
necessidades emocionais não 
atendidas como falta de afeto ou 
acolhimento emocional.

Pais rígidos e autoritários 
criam filhos ansiosos, desconecta-
dos e nervosos. Tudo isso porque 
o medo e o estresse constante 
liberam grandes quantidades de 
cortisol no corpo dessa criança em 
desenvolvimento e podem trazer 
problemas como, dificuldade de 
concentração, de aprendizado e 
até mesmo de socialização. O es-
tresse é uma resposta fisiológica a 
uma situação adversa e que desen-
cadeia mudanças químicas, que 
afetam os mais diversos sistemas 
do nosso corpo e quando constan-
tes, podem trazer problemas para 
a criança, como dificuldade no 
aprendizado ou de concentração. 

O Centro de Desenvolvimento 
da Criança da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, cita 
três tipos diferentes de respostas 
ao estresse: positiva, tolerável e tó-
xica, dependendo da intensidade. 
O que mais preocupa é a terceira 
opção, que é chamado de estresse 
tóxico. Ele pode ocorrer quando 
uma criança vivencia dificuldades, 
que são constantes e prolongadas, 
sem o apoio emocional adequado 
dos pais ou cuidadores. Entre os 
exemplos mais comuns, estão: 
violência doméstica, abusos físico 

ou emocional, negligência, falta 
de cuidados, pais viciados em ál-
cool ou drogas, pais depressivos ou 
ainda casos de pobreza extrema.

Pais que não conseguem cui-
dar do filho, que brigam o tempo 
todo, que não se dedicam a amar 
e se conectar com os filhos, podem 
fazer com que a criança entre 
em um estado permanente de 
estresse, considerado tóxico. Isso 
pode gerar consequências por 
toda a vida. Esse fator aumenta a 
probabilidade da criança apresen-
tar atrasos no desenvolvimento e 
problemas de saúde mais tarde, 
como abusos de drogas e de-
pressão, além de dificuldade de 
socialização e aprendizado.

Diante do estresse, o corpo e 
o cérebro entram em estado de 
alerta, aumentam a frequência 
cardíaca e liberam mais hormô-
nios, como adrenalina e cortisol. 
Depois de certo tempo, é esperado 
que e o corpo voltasse ao estado 
natural, mas se o apoio emocional 
e o acolhimento dos pais não ocor-
rerem, essa resposta se mantem 
ativa, inclusive quando já não 
existe mais um perigo evidente.

As pesquisas feitas até agora 
demonstram que estabelecer 
uma relação emocional estável, 
com adultos que se preocupam 
com o bem-estar da criança, pode 
prevenir e até mesmo reverter os 
danos do estresse tóxico.

Como esperar que uma crian-
ça aprenda a se autocontrolar, se 
muitos pais até hoje não apren-
deram a fazer isso? Como desejar 
ter filhos seguros se tantos pais 
têm dúvidas sobre seu próprio 
valor e se sentem perdidos na vida 
porque são fruto de uma infância 
cheia de punição e pouca conexão 
emocional?

Realmente precisamos nos 
reeducar para estarmos aptos a 
educar com o amor e o respeito 
que toda criança merece.

mailto:rose@navescoelhocomunicacao.com.br
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H
da redação

Lei Maria da Penha completa 14 anos em meio
ao aumento de casos de violência doméstica

á 14 anos era sanciona-
da a Lei Maria da Penha, 
tendo como objetivo 
criar mecanismos que 

reprimissem a violência domésti-
ca contra as mulheres e punir os 
agressores. No entanto, mesmo 
sendo considerada a terceira me-
lhor norma para essa luta, sua 
implementação parece não ter 
surtido tanto efeito. Prova disso são 
os números de violência contra a 
mulher em 2020.

Dados do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos 
apontaram um crescimento de 
13,35% em fevereiro, 17,89% em 
março e 37,58% em abril, quando 
comparados com o mesmo perí-
odo de 2019. O isolamento social 
promovido para conter a propa-
gação do coronavírus parece ter 
agravado ainda mais a situação. 
Os casos de feminicídio tiveram 
alta de 22% durante a quarentena, 
segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.

Estima-se que a violência do-
méstica e familiar seja a principal 
causa do feminicídio no Brasil e 
no mundo. Dados da Organização 
das Nações Unidas (ONU) mostram 
que 17,8% sofreram algum tipo de 
violência física ou sexual no ano 
passado, o que representa que 
uma em cada cinco mulheres foi ví-
tima desse tipo de crime em 2019.

O delegado de polícia Sandro 
Caldeira afirma que a agressão 
tem crescido nesse período por 
uma série de fatores, como desem-
prego, queda na renda, consumo 
de álcool, aumento de estresse 

no núcleo familiar causado pelo 
ambiente confinado, etc. 

Sobre a Lei Maria da Penha, 
Caldeira diz que ela é atual e 
aplicada, inclusive, para mulheres 
trans e com base na jurisprudência, 
apesar de não trazer em seu texto 
legal a referida previsão. “Ou seja, 
cabe ao legislador ter um olhar 
constante nas mudanças sociais, 
visando mantê-las em consonância 

com os anseios da população e 
com a realidade que se apresenta”.

O especialista acrescenta que 
pensando nisso, desde 2017, a Lei 
Maria da Penha passou a prever 
que é direito da mulher em si-
tuação de violência doméstica e 
familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto 
e prestado por servidores - pre-
ferencialmente do sexo feminino 

- previamente capacitados. “Além 
de assegurar  diretrizes para inqui-
rição de mulher, como a não revi-
timização da depoente, evitando 
sucessivos interrogatórios sobre a 
mesma ocorrência”. 

Ele comenta o fato de muitas 
relatarem não encontrar uma es-
cuta sem julgamentos e acolhida 
após sofrerem a hostilidade. “A 
falta de empatia em relação à vio-

lência doméstica acaba gerando 
uma revitimização, o que inibe a 
denúncia dos agressores”.

vertentes

Caldeira diz que as mulheres 
pretas e de baixa renda são as 
que mais sofrem violência e as que 
mais denunciam seus agressores. 
“Elas também são as maiores ví-

timas de homicídio e feminicídio, 
de acordo com o Atlas de Violência 
Doméstica de 2019”.

Para ele, isso acontece mesmo 
o país possuindo políticas públicas 
de enfrentamento. “Os índices 
demonstram alcance reduzido 
de atuação na proteção das mu-
lheres negras, por exemplo. Os 
estereótipos construídos ao longo 
de séculos de história possuem 
grande influência na construção 
das identidades e têm importante 
atuação na vulnerabilização da 
mulher negra, ao colocá-la como 
objeto, desumanizando-a”.

 

solução

Segundo o especialista, a solu-
ção seria ter uma maior consicen-
tização da mulher, do seu lugar de 
fala e de seus direitos. “Bem como 
o estímulo social para a criação de 
homens e mulheres fora de um 
contexto machista e patriarcal. Por 
fim, a implementação crescente de 
ações  rigorosas e constantes ao 
enfrentamento da violência com 
punições efetivas e medidas de 
apoio às vítimas”.

você sabia?
A lei tem este nome 

em homenagem à farma-
cêutica e ativista Maria da 
Penha Maia Fernandes. 
Ela foi vítima de agressão 
e tentativa de homicídio 
por parte de seu marido. 
E, em uma das vezes, 
ele acabou a deixando 
paraplégica.

uma campanha promovida pelo conselho nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos magistrados Brasileiros, visa incentivar as mulheres 
a denunciarem seus agressores. cerca de 10 mil drogarias em todo o país são colaboradoras da iniciativa. nela, a mulher deve fazer um “X” vermelho 
na mão e apresentá-lo de forma discreta a um atendente ou farmacêutico. eles seguirão protocolos preestabelecidos para lidar com a situação.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

proposta de reforma da Pre-
vidência recebeu várias crí-
ticas dos participantes de 
audiência pública realizada 
pela Comissão do Trabalho, 

da Previdência e da Assistência Social da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

Parlamentares e sindicalistas critica-
ram a tramitação, durante a pandemia de 
COVID-19, das duas proposições que con-
têm a reforma: a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55/20 e o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 46/20.  

Outro aspecto que in-
comodou os participantes 
foi o que eles consideram 
como falta de transparên-
cia do governo do Estado. 
Houve questionamentos em 
relação à ideia de mudar 
a atuação do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
(Ipsemg), que passaria a 
cuidar apenas da saúde e 
assistência dos servidores, en-
quanto uma nova autarquia, 
a MGPREV, faria a gestão da Previdência.

O único defensor da proposta foi o 
secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão, Otto Levy Reis. Ele afirmou que a 
Previdência é a maior responsável pelo dé-
ficit fiscal do Estado e que, apesar de a 
reforma não acabar com esse rombo no 
orçamento, vai contribuir para reduzi-lo.

cálculo 

O ex-presidente do Ipsemg João Diniz 
Pinto Júnior afirmou que não foi apresen-
tado nenhum cálculo atuarial que aponte 
as razões das mudanças propostas. Ele 

também criticou a falta de informações 
sobre a situação do Fundo Financeiro de 
Previdência (Funfip) e lembrou que, em 
2013, com a mesma falta de informações, 
o governo de Antonio Anastasia extinguiu 
o Fundo de Previdência de Minas Gerais 
(Fumpeng), que era superavitário, e utili-
zou os recursos para outros fins.

O presidente da Associação de Con-
tribuintes do Ipsemg, Moisés de Oliveira 
Melo, citou a legislação de 2002 que 
perdoava parte da dívida do Estado com 
o Ipsemg sem sequer revelar qual o valor 

desse débito. Segundo ele, a 
questão precisou chegar ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que a informação 
fosse revelada.

A coordenadora do Sindi-
cato Únicos dos Trabalhadores 
em Educação (Sind-UTE), 
Denise Romano, defendeu o 
fortalecimento da estrutura 
do Ipsemg. Ela apresentou 
dados da rede de atendimen-
to, que tem mais de 820 mil 
beneficiários e realizou quase 

2 milhões de consultas em 2019. Também 
ressaltou que os servidores do Ipsemg 
estão na linha de frente de enfrentamento 
da crise sanitária. E chamou de “covardia” 
colocar esses profissionais na mira de uma 
reforma que vai cortar direitos.

Antonieta de Cássia Faria, diretora do 
Sindicato dos Servidores do Ipsemg, pas-
sou às mãos da deputada Marília Campos 
(PT), que solicitou a reunião, um parecer 
que mostraria a ilegalidade de criação da 
MGPREV. Segundo ela, um dos recursos 
da Previdência do servidor são os bens 
do Ipsemg, que podem ser aplicados na 
saúde. Então, afirma, se outra autarquia 

for criada, estará lesando o patrimônio 
do Ipsemg ao carregar todos os bens do 
instituto.

Para ela, a culpa pelo déficit fiscal não 
é do Ipsemg nem do servidor, e sim de to-
dos os governos que conduziram o Estado 
nos últimos anos. Em vez de enfraquecer 
o instituto, Antonieta defendeu que o 
governo o fortaleça.

Reis afirma que a Previdência tem que 
se adequar à expectativa de vida, pois ela é 
a maior geradora de déficit fiscal em Minas 
Gerais. Segundo ele, em 2019, o déficit pre-
videnciário atingiu R$ 18 bilhões, sendo 
que entre 2013 e 2020, ele teria chegado 
a R$ 130 bilhões.

Ele acrescentou que as pessoas estão 
vivendo mais e todos os sistemas previden-
ciários precisam promover mudanças para 
atender os segurados e garantir seu equilí-
brio fiscal e atuarial. Por esses motivos, o 
secretário julga premente a necessidade 
de fazer a reforma da Previdência mineira.

A reforma atingirá 473 mil servidores, 
sendo 184 mil da ativa, 251 mil inativos e 
38 mil pensionistas. São propostas quatro 
alíquotas de contribuição para os servi-
dores, de 13% a 19%, conforme a remu-
neração. O secretário informou que 83% 
dos servidores, ou 153 mil, terão alíquota 
abaixo de 14%.

Reis justificou ainda a criação da MG-
PREV, autarquia que centralizará a conces-
são e o pagamento de aposentadorias e 
pensões. Segundo ele, o governo quer que 
o Ipsemg passe a focar integralmente na 
assistência à saúde do servidor e de seus 
dependentes. Além disso, a reforma prevê 
a criação do Fundo Estadual de Previdência 
(Fepremg). Para ele, serão canalizados 
recursos diversos, como de aluguéis e 
venda de imóveis, que só poderão ser uti-

lizados para pagamento de aposentados 
e pensionistas.

cisão 

A deputada Marília reforçou o clamor 
para que a proposta de reforma seja reti-
rada de tramitação devido à pandemia, 
que impede a participação popular. Ela 
também discordou da cisão do Ipsemg 
ao avaliar que o instituto precisa receber 
mais recursos para garantir uma estrutura 
adequada.

O deputado Celinho Sintrocel (PCdoB), 
presidente da comissão, afirmou que bus-
cava garantir o debate mais amplo possí-
vel, de modo a impedir um prejuízo maior 
ao servidor público. Ele também criticou 

a tramitação das matérias na pandemia 
e a ideia de dividir o Ipsemg em duas au-
tarquias. “Não estamos no momento de 
criar novas estruturas”, disse. O deputado 
Betão (PT) concordou com os colegas, 
condenando a tramitação da reforma em 
plena crise sanitária. 

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) 
também discordou da proposta de dividir 
o Ipsemg. Ela questionou o discurso de 
justificar a reforma em função do déficit. 
“Que impacto teve nesse déficit a extinção 
do Funpemg, em 2013, com o governo 
ficando com mais de R$ 3 bilhões? Em 
2014, o governo do PSDB pegou dinheiro 
do Ipsemg para fechar suas contas. Isso foi 
devolvido? Não podemos responsabilizar o 
servidor”, concluiu.

deputadas petistas marília campos e Beatriz cerqueira 
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Conselho de Desenvolvimento da
Fiemg propõe criação do Codese BH

No dia 11 de agosto, foi reali-
zada via web, mais uma reunião 
do Conselho de Desenvolvimento 
Local e Regional da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg). Teodomiro Diniz 
(foto), vice-presidente da Fiemg e 
presidente do Colegiado, apresen-
tou aos participantes a proposta da 
criação do Conselho de Desenvol-
vimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico de BH (Codese) pelas 
entidades de classe da munícipio. 
A criação do Codese terá o apoio 
da Fiemg, por meio do Conselho de 
Desenvolvimento Local e Regional.

O empresário do setor da cons-
trução civil explicou que o objetivo 
de um Codese, formado pela so-
ciedade civil, é participar, apoiar e 
contribuir, para o desenvolvimento 
local e regional. Atualmente, em 
Minas Gerais, 40 municípios, den-
tre eles Uberaba, Uberlândia, Ara-
guari, Patos de Minas e Divinópolis, 
possuem conselhos. Nossa ideia é 
interligá-los para que haja diálogo 
entre a sociedade civil e governos 
municipais, esclareceu.

O presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Local e Regio-
nal da Fiemg citou como caso de 
sucesso o Conselho Regional de 
Maringá, que fica no estado do 
Paraná, criado em 1996. Atual-
mente o Conselho de Maringá é 
responsável pelo planejamento 
da cidade e exerce influência até 
no controle das contas públicas, 
afirmou Diniz. 

em BH, um Conselho Regional foi 
criado, mas que não funcionou 
de maneira correta. Ele era chapa 
branca, um espaço de discussão e 
de propaganda da prefeitura e não 
das necessidades da sociedade.

Tem muito tempo que tentamos 
discutir a Lei de Ocupação de Solo 
de BH sem termos espaço para 
isso. Não há interesse do poder 
público em nos ouvir. As entidades 
tentaram discutir o tema de todas 
as formas e o que prevaleceu foi a 
ideologia e não o desenvolvimento 
da cidade. Em BH estamos nas 
mãos do prefeito de plantão, sem 
a participação da sociedade civil, 
argumentou o empresário.

O nosso objetivo é que o Co-
dese proporcione a participação 
da sociedade em assuntos que 
são de importância para a cidade. 
Precisamos de um partido uno, que 
é Belo Horizonte, sem viés político 
ou partidário. Todos nós agentes de 
um único propósito, que é o desen-
volvimento de BH, finalizou Diniz. 

economia circular 

O Conselho de Desenvolvi-
mento Local e Regional da Fiemg 
está participando de um Grupo de 
Trabalho (GT) de Economia Circular 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). O objetivo o 
GT, que é formado por represen-
tantes de diversas entidades, é 
propor ações de melhorias para a 
reutilização dos rejeitos e propiciar 
um ambiente que seja favorável à 
reutilização e reciclagem.

A RMBH é a que mais tem 
potencial de fazer economia cir-
cular devido à concentração de 
indústrias e  de rejeitos de todas 
as naturezas, afirmou Teodomiro 
Diniz, lembrando que existe muito 
potencial econômico nos rejeitos, 
mas para que a economia circular 
funcione de fato, será necessária a 
mudança legislação. “A legislação 
mineira não permite sequer a quei-
ma de resíduos para a produção 
de energia. É um desperdício de 
material, ressaltou.
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Passageiros do transporte coletivo de
Belo Horizonte vão receber benefícios

A novidade é uma 
parceria do Trans-
fácil e da Ecobo-
nuz e estará dis-

ponível para os passageiros 
do transporte coletivo por 
ônibus de Belo Horizonte 
desde o dia 12 de agosto. 
Após se cadastrarem no site 
(www.ecobonuz.com) ou pelo 
aplicativo Ecobonuz (dispo-
nível, gratuitamente, para 
plataformas Android e iOS), 
os passageiros poderão acu-
mular pontos por meio de 
desafios que serão lançados, 
baseados no comportamento 
de utilização do serviço. 

Outra maneira dos pas-
sageiros ampliarem seus be-
nefícios é indicando pessoas, 
cadastradas com seu código 
exclusivo, e realizando com-
pras nas lojas on-line parcei-
ras do programa. Quando a 
pessoa concluir os desafios 
e acumular os Ecobonuz 
necessários, ela vai poder 
trocar por benefícios ex-
clusivos como recargas de 
celular, vale-presente em lo-
jas parceiras de e-commerce 
e realizar pagamentos de 
contas de água e luz. 

Segundo o presidente do 
Transfácil Ralison Guimarães, 
a plataforma tem o objetivo 
de transformar a experiência 
dos passageiros que utilizam 
o transporte coletivo em Belo 
Horizonte. “Nesse momento 
de enfrentamento da CO-
VID-19, queremos incentivar 
o uso do cartão BHBUS como 
forma de prevenção da dis-
seminação, e agregar um 
novo valor ao serviço, que vai 
além da simples distribuição 
de vantagens. O passageiro 
participante tem a liberdade 
de escolher benefícios que 
fazem sentido para o seu 
perfil e ainda compartilhá-
-los com sua rede familiar 
ou de amigos. Dependendo 

do engajamento, é possível 
garantir vantagens frequen-
temente e, assim, desonerar 
o orçamento doméstico”, 
ressalta Guimarães. 

Outro ponto destacado 
pelo presidente do Transfácil 
é que a adesão ao cartão 
BHBUS vai ajudar a reduzir 
o tempo das viagens e aglo-
merações na entrada dos 
ônibus, já que o processo de 
embarque se torna mais ágil. 
Atenta à saúde de seus clien-
tes a empresa também inten-
sificou a higienização dos ve-
ículos, que além da limpeza 
nas garagens, passaram a ser 
higienizados entre as viagens 
nas estações. Recentemente 
foi inaugurado o primeiro 
“Túnel de Desinfecção” na 
Estação Pampulha, parceria 
do Transfácil com a Fiemg, 

Senai, BHTrans e Prefeitura 
de Belo Horizonte, que pre-
tendem ampliar a novidade 
para outras Estações BHBUs 
da cidade. 

A solução desenvolvida 
pela Ecobonuz já foi  im-
plantada por mais de 50 
empresas de transporte co-
letivo e rodoviário do país. 
Em 2 anos, a Ecobonuz já 
distribuiu mais de 80 mi-
lhões de pontos entre seus 
participantes, que utilizam o 
transporte coletivo urbano e 
rodoviário. Seu marketplace 
é composto por mais de 
300 parceiros de diversos 
segmentos, entre eles gran-
des redes de varejo, moda, 
a l imentação e  serv iços, 
como Ali Express, Amazon, 
Americanas.com, Carrefour, 
McDonald’s, Spotify e C&A.
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Para Diniz, Belo Horizonte vive 
um momento propício à criação 
do Codese. Para que isso aconte-
ça, precisamos estimular as enti-
dades a debaterem a sua criação e 
garantir que ele seja efetivo e que 
seja ouvido tanto pela sociedade 
quanto pela prefeitura, pontuou 
lembrando que anteriormente, 

https://sites.almg.gov.br/reforma-previdencia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=reforma-previdencia
https://sites.almg.gov.br/reforma-previdencia/index.html?utm_source=home&utm_medium=megabanner&utm_campaign=reforma-previdencia
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=55&t=PEC
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=55&t=PEC
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=46&t=PLC
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=46&t=PLC
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A Prefeitura de Uberlândia inaugurou no 
dia 10 de agosto, mais uma Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) para a população. Com 
capacidade para atender até 15 mil pessoas, a 
nova estrutura foi construída no bairro Ipanema 
e garantirá que os moradores tenham acompa-
nhamento em um local mais acessível e amplo. 

A unidade recebeu o nome de UBSF Damer-
cina Prado, em homenagem à avó da vereadora 
Liza Prado (MDB). Localizada na Avenida Ayres 
Roberto Barcelos, esquina com a Alameda 
Kilimanjaro, a nova unidade, que começou os 
atendimentos no dia 11 de agosto, tem uma 
equipe do Programa Saúde da Família (PSF) que 
já atuava com cidadãos da região, mas em um 
imóvel alugado na Rua Antônio Martins de Lima. 
Com uma sede própria, a equipe UBSF Ipanema I 
poderá atender com mais qualidade e eficiência.

O equipamento recebeu investimentos 
da ordem de R$ 1,4 milhão e vai comportar 

estrutura de trabalho de até 3 equipes do Pro-
grama de Saúde da Família (PSF). A princípio, 
o atendimento iniciará com os profissionais do 
Ipanema I e já foi autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde a formação de outra equipe 
para expandir o atendimento na região. Cada 
equipe é composta por médicos generalistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde.

A UBSF Jardim Ipanema ocupa uma área 
de 589 metros quadrados. O projeto dispõe de 
recepção, sala de espera, sala de coleta, sala 
de vacinação, sala de cuidados básicos, sala 
de triagem, consultórios, depósito, vestiário, 
farmácia, dentre outros espaços administrati-
vos e de serviços internos. Esta é uma das três 
unidades anunciadas em conjunto pelo prefeito 
Odelmo Leão (PP) em 2019. As outras estão em 
construção nos bairros Jardim das Palmeiras e 
Marta Helena.

shopping em ipatinga é o único
que segue fechado em minas
Nos últimos dias, após mu-

danças no Minas Cons-
ciente, diversos municípios 

mineiros aderiram ao plano de 
retomada da economia do governo 
do Estado. A exemplo de Uberlân-
dia, Betim, Contagem e Poços de 
Caldas, a partir de agora todo o 
comércio e diversos segmentos da 
economia, até mesmo os cinemas, 
escolas, bares e restaurantes e sa-
lões de festas passam a ter previsão 
de abertura, dependendo apenas 
da melhora dos índices da COVID 
do município e levando em consi-
deração a taxa de ocupação de UTI 
e outros indicadores estabelecidos 
pelo programa. 

O plano estadual propõe me-
didas de combate ao vírus mais 
eficientes do que as seguidas pelas 
prefeituras onde não existem re-
gras claras e parâmetros chancela-
dos por protocolos 
reconhecidos pe-
las autoridades de 
saúde. Enquanto 
isso, Ipatinga segue 
amparada pelo de-
creto 17 do governo 
do Estado, destina-
do às cidades que 
não querem aderir 
ao programa Minas 
Consciente. Nesse 
formato, diversos segmentos da 
economia continuam proibidos 
de abrir como, por exemplo, os 
shoppings centers. O decreto é 
prejudicial, pois muitos setores 
como os bares e restaurantes são 

ignorados e por mais que os índi-
ces da cidade melhorem deverão 
seguir fechados.

Não bastasse todo esse im-
bróglio, existe decisão judicial 
proferida localmente suspendendo 
o funcionamento do Shopping Vale 
do Aço.

tentativas frustradas 

Aconteceu no dia 5 de agosto a 
segunda audiência de conciliação 
para tentativa de reabertura do 
Shopping Vale do Aço diante do ce-
nário atual. A adesão do município 
ao Minas Consciente ou autoriza-
ção do funcionamento por outras 
vias, como observado em Belo 
Horizonte, ainda não foi possível. 

Ipatinga solicitou mais tempo 
para análise do programa que 
já foi amplamente divulgado e 

disponibilizado no 
site www.mg.gov.
br/minasconscien-
te para ainda con-
vocar o comitê de 
crise que delibe-
rará pela adesão 
ou não ao Minas 
Consciente. Caso 
o município não 
faça a adesão o 
Shopping Vale do 

Aço continuará sendo o único 
shopping de Minas impedido 
funcionar. Uma nova audiência foi 
marcada, enquanto não se clareia 
o cenário, o Shopping Vale do Aço 
irá peticionar nos autos para que 

o empreendimento possa seguir 
as ondas do Minas Consciente e 
os segmentos autorizados possam 
funcionar no mall.

Apesar de preparado para a 
reabertura, seguindo protocolos 
da Abrasce (Associação Brasileira 
de Shopping Centers) chancelados 
pelo Hospital Sírio Libanês e ratifi-
cados pelo Mater Dei, mais de 6 
lojas já fecharam definitivamente 
e 358 pessoas perderam suas fon-
tes de renda. O empreendimento 

é um dos principais geradores de 
emprego da região, sendo 3.500 
divididos entre diretos e indiretos.

Shoppings em minas 

Em Minas o cenário é bem 
diferente. Todos os shoppings do 
estado estão abertos (42), com a 
exceção do Shopping Vale do Aço. 
Mesmo em cidades não aderentes 
ao Minas Consciente os shoppings 
seguem funcionando por efeito 

de decreto municipal, é o caso de 
Belo Horizonte, que anunciou a 
abertura dos shoppings e demais 
comércios desde o dia 6 de agosto, 
e Uberaba, Araxá, Montes Claros e 
Varginha que já estavam abertos a 
mais tempo.  

Shopping vale do Aço

Está localizado numa área es-
tratégica às margens da BR-381, na 
região denominada Vale do Aço. 

Atualmente, o maior do Leste de 
Minas e um dos maiores do estado. 
Em sua terceira expansão, conclu-
ída em setembro de 2015, elevou 
o número de operações para mais 
de 200. Possui estacionamento 
coberto com mais de 1.800 vagas, 
praça de alimentação ampliada, 
cinco grandes salas de cinema e 
um mix completo de operações, 
a área construída é de 80.000 
m² e ABL (área bruta locável) de 
35.000 m².

“o decreto
é prejudicial,
pois muitos

setores como
os bares

e restaurantes
são ignorados”
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Prefeitura de uberlândia inaugura
unidade de saúde no Jardim ipanema

A pandemia de coronavírus 
(COVID-19) está provo-
cando, além de centenas 
de milhares de mortes 

ao redor do mundo, também uma 
grande onda de desemprego, já que 
as medidas de isolamento social ne-
cessárias para evitar a propagação da 
doença interferem profundamente na 
economia, impedindo o andamento 
normal das atividades econômicas 
e sociais.

Uma das áreas especialmente 
afetadas pela situação atual é a da 
cultura, uma vez que a crise sani-
tária praticamente acabou com a 
possibilidade de aglomerações, tão 
necessárias a diversas manifestações 
artísticas, como o teatro, a dança e 
o cinema. Pensando nisso, uma lei 
federal foi criada para minimizar as 
perdas sofridas pela área cultural, 
dividindo com estados e municípios 
a responsabilidade de repassar os 
recursos. Com o objetivo de mapear  

a cidade e atender os critérios da 
lei, a Prefeitura de Montes Claros 
está cadastrando espaços culturais 
organizados e mantidos por pessoas, 
organizações da sociedade civil, em-
presas, organizações comunitárias, 
cooperativas com finalidade cultural e 
instituições culturais, com ou sem fins 
lucrativos, que sejam dedicados a re-
alizar atividades artísticas e culturais.

Esses espaços, caso sejam apro-
vados no cadastramento, receberão 
subsídios em valores que variarão de 
R$ 3 mil a R$ 10 mil. Os beneficiários 
desta iniciativa precisam oferecer con-
trapartidas com atividades gratuitas, 
e será necessário prestar contas do 
auxílio recebido em até 120 dias após 
a última parcela paga.

Podem se inscrever pontos e 
pontões de Cultura, teatros indepen-
dentes, escolas de música, capoeira 
de artes, estúdios, companhias e 
escolas de dança, circos, cineclubes, 
centros culturais, casas de cultura e 

centros de tradição regionais, museus 
comunitários, espaços culturais em 
comunidades indígenas centros de 
memória e patrimônio, bibliotecas 
comunitárias, centros artísticos e 
culturais afrodescendentes, comu-
nidades quilombolas, espaços de 
povos e comunidades tradicionais, 
festas populares e regionais, teatro 
de rua e demais expressões artísticas 
realizadas em espaços públicos, livra-
rias, editoras e sebos, empresas de 
diversões e produção de espetáculos, 
estúdios de fotografia, produtoras 
de cinema e audiovisual, ateliês de 
pintura, moda, design e artesanato, 
galerias de arte e fotografias, feiras 
de arte e artesanato, espaços de apre-
sentação musical, espaços de litera-
tura, poesia e literatura de cordel, es-
paços e centros de cultura alimentar 
de base comunitária, agroecológica 
e de culturas originárias, tradicionais 
e populares, além de outros espaços 
validados nos cadastros municipais.

Cadastro municipal de espaços culturais pode 
ser feito até 10 de setembro em Montes Claros
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BAres e restAurAntes ForAm os Que mAis demitirAm

KAlil FAlA soBre o comércio e o retorno dAs AulAs

retomAdA do turismo

Em função da pandemia, as 
pequenas empresas mineiras foram 
muito afetadas em termos de demis-
sões no primeiro semestre de 2020, 
principalmente no período entre 
março e maio. De acordo com dados 
do Sebrae Minas, apenas entre as 
Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), 
o estado registrou saldo negativo de 

75.405 postos de trabalho no perío-
do, sendo o pior número dos últimos 
10 anos. Os dois setores que mais 
mandaram  empregados embora, 
entre as MPE’s mineiras, foram os de 
comércio e serviços. Em pouco mais 
de 130 dias de fechamento dos esta-
belecimentos ocorreram cerca de 25 
mil demissões. Em relação aos bares 

e restaurantes, em todo o estado 
foram mais de 60 mil dispensas. Os 
empresários não aguentam mais 
essa situação de funcionar apenas 
no sistema de delivery e entrega 
no local e esperam a reabertura 
presencial, afinal, o segmento é um 
dos que mais gera emprego e renda 
em Minas Gerais.

O prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil (PSD), falou sobre vários 
temas de interesse relacionados à cri-
se sanitária. Entre os principais estão 
a reabertura dos estabelecimentos 
e a retomada do ensino presencial. 
Sobre o comércio, a prefeitura estuda 
uma possível ampliação baseada nos 
mesmos indicadores que permitiram 

a liberação das atividades na primeira 
fase de flexibilização, sendo eles 
o índice de transmissão e taxa de 
ocupação de leitos. Quanto à volta 
das aulas nas redes de ensino público 
e privado da capital, Kalil disse que 
dificilmente acontecerá antes do 
surgimento de uma vacina contra a 
COVID-19. Ainda conforme o chefe do 

Executivo, a volta será com as duas 
redes juntas, caso contrário haveria 
uma desigualdade social. O prefeito 
fez críticas ao ensino remoto adotado 
por alguns colégios particulares de 
BH, dizendo que é uma humilhação 
aos mais pobres. Pelo andamento 
das coisas, os estudantes só voltarão 
às escolas no próximo ano.

O setor foi um dos mais afeta-
dos pela pandemia. Uma análise 
ouviu cerca de 3.200 pessoas para 
entender os desejos e grande aposta 
ainda é o turismo doméstico, devido 
às facilidades. Promovido pelo blog 
Viaje na Viagem, o estudo apontou 
que quando o isolamento social 
terminar, os brasileiros querem vi-
sitar, especialmente, os destinos de 

praias. Eles pretendem ir de avião e 
o aspecto mais relevante na organi-
zação de uma viagem será o estágio 
da contaminação pelo coronavírus. 
Já em relação à hospedagem, hotéis, 
pousadas ou resorts são as principais 
opções dos participantes do estudo. 
Cerca de 65% buscará por esses 
meios de hospedagem, enquanto 
uma pequena parcela planeja alugar 

casa para férias ou feriado. A pesquisa 
apurou também que a maioria das 
pessoas cancelou ou adiou viagens 
por conta da COVID-19. Outra conse-
quência para o segmento é o impacto 
da crise econômica no Brasil. Muitos 
perderam o emprego ou tiveram 
redução de renda no núcleo familiar.

informações: mtur

c A n A l   A B e r t o

Desde o ano passado, a antiga 
estação de reciclagem de 
entulho do bairro Estoril, 
na região Oeste da capital, 

passa por uma importante transfor-
mação. Em breve, estará pronto o 
Centro Municipal de Agroecologia e 
Educação Ambiental para Resíduos 
Orgânicos (Cemar). O projeto desen-
volvido pela Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU) é uma parceria 
entre a Subsecretaria de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Susan), a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SMMA) e a Superintendência de De-
senvolvimento da Capital (Sudecap). 
A iniciativa propõe a criação de um 
local com foco na agricultura urbana 
e na formação para o aproveitamento 
de resíduos orgânicos. A área servirá 
também como centro de convivência 
para a população do entorno.

A chefe do Departamento de Polí-
ticas Sociais e Mobilização da SLU, Ana 
Paula da Costa Assunção, explica que 
mais de 50% do lixo gerado na cidade 
são compostos por resíduos orgânicos. 
“Por isso a preocupação da Prefeitura 
em aproveitar todo esse potencial de 
nutrientes para a produção de adubo 
em hortas comunitárias da cidade”, 
destaca.

A Sudecap, por meio da Gerência 
Regional de Manutenção Oeste, vem 
contribuindo com a execução de vários 
serviços desde o ano passado: plantio 
de mudas, supressão de árvores, 
remoção de entulhos e recomposição 
e limpeza das canaletas do sistema de 
drenagem, além de manutenção na 
edificação e contenção de encosta. 
Outras ações ainda estão em anda-
mento, como a construção do novo 
muro da portaria, passando pela pista 
de caminhada, pela implantação da 
academia a céu aberto e elaboração 
da planta baixa do espaço educativo 
da SLU, onde serão ministrados cursos 
gratuitos. Haverá ainda a construção 
de um galpão, a contenção da encosta 
que servirá como reforço de proteção 
para os períodos chuvosos e a instala-
ção do jardim sensorial com espécies 
ornamentais.

Paula lembra que todo o processo 
vem sendo desenvolvido de maneira 
bem participativa com a realização 
de reuniões com os moradores e pre-
sença de representantes dos órgãos 
envolvidos. “O diálogo com o cidadão 
é constante, incluindo os integrantes de 
movimentos da sociedade civil, e com a 
aceitação positiva da comunidade.” Se-
gundo ela, muitas pessoas já possuem 

quintais com vegetação e, por isso, 
demonstram interesse no assunto. Uma 
pesquisa feita pela prefeitura na região 
revelou que 15% dos entrevistados rea-
lizam compostagem em casa. Cerca de 
80% dos cidadãos consultados cultivam 
plantas no domicílio.

As próximas etapas do projeto 
incluem, no segundo semestre deste 
ano, a conclusão da estufa para os ve-
getais e do triturador de resíduos, além 
da introdução da horta comunitária. 
O Departamento de Manutenção de 
Próprios da Sudecap ficará responsável 
pela construção de pequenas sapatas 
de apoio para a estufa. As atividades 
presenciais serão retomadas tão logo 
haja condições satisfatórias de segu-
rança em virtude da pandemia. “Assim 
pretendemos finalizar a implantação 
do Cemar e reiniciar as atividades de 
consumo consciente, de compostagem 
doméstica e de agroecologia”, prevê 
Ana Paula.

Antes do processo de isolamento 
social, no início do ano, foi posto em 
prática o sistema agloflorestal por 
meio do plantio de mudas de árvores 
frutíferas escolhidas pela própria 
comunidade. “Nossa expectativa é 
que, até o fim de 2020, tudo esteja 
completamente concluído.”

PBH transforma área degradada em centro
de agroecologia e educação ambiental

SL
U

Prefeitura de Juiz de Fora lança
cartilha sobre onda amarela

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
lançou no dia 7 de agosto, uma 
cartilha com informações a respeito 
da posição da cidade junto ao Minas 
Consciente, do governo do Estado, de 
combate à pandemia da COVID-19 (co-
ronavírus). Nela estão as orientações 
necessárias para que todos possam 
cumprir os protocolos sanitários e as 
definições da onda amarela, à qual o 
município está agora inserido.

Desde maio, a cidade aderiu ao 
programa estadual, seguindo todas 
as medidas para que possa ser evita-
da sobrecarga no sistema de saúde. 
Pela nova configuração do Minas 
Consciente, o sistema de 4 ondas 
passou a ter de 3: vermelha, restrição 
máxima; amarela, intermediária, com 
significativa flexibilização; e verde, 
que permite reabertura ampla de 
atividades. Diante dessas mudanças, 
é necessário explicar o novo protocolo, 
facilitando o entendimento de todo o 
processo, levando-se em conta seus 
ajustes e suas adequações. E é esse o 
objetivo da cartilha.

Graças ao cumprimento do isola-
mento consciente proposto pela PJF 
e à participação responsável de cada 
cidadão, Juiz de Fora dá um passo 
importante, com a mudança de onda. 

Mas, como explicou o prefeito Antônio 
Almas (PSDB), é preciso ter cuidado: 
“Não podemos achar que abrir o 
comércio significa que está tudo sob 
controle. Não está. Precisamos conti-
nuar tomando os devidos cuidados. É 
cada um fazendo a sua parte”.

A onda amarela, além de per-
mitir a reabertura de lojas de varie-
dades e de departamentos, livrarias, 
papelarias, bancas de jornais e 
revistas, tabacarias, comércio de 
bebidas e lojas de roupas e calçados, 
de joias e bijuterias, além de salões 
de belezas e barbearias, exige acom-
panhamento semanal dos números 
advindos da saúde, levando em conta 
a microrregião. De acordo com os 
indicadores, a cada 28 dias é feita 
análise para saber se há chance ou 

não de possível avanço no sistema 
de ondas.

Para a gerente de marketing da Se-
cretaria de Comunicação Pública (Se-
com) da PJF, Juliana Morandi, a ideia 
é justamente informar ao cidadão qual 
é a nossa realidade. “O momento é de 
mudanças significativas e os números 
da saúde são bons. Mas a população 
precisa entender que a missão de zelar 
para que o quadro permaneça bom – e 
possa melhorar ainda mais - também 
é dele. Não é hora de termos dúvidas. 
É sim de cumprirmos as regras, com 
responsabilidade, e elas estão devi-
damente informadas nesta cartilha”.

Todo material, que inclui também 
cartazes já formatados e distribuídos 
por categoria, está disponível no 
site covid19.pjf.mg.gov.br. 
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volta do futebol. Todos sabem que o futebol é uma 
das paixões do brasileiro. Mas, voltar às atividades antes 
do recomendado é uma irresponsabilidade sanitária e de 
quem organiza as competições. Ainda mais no momento 
em que o Brasil superou a marca de 100 mil mortos pela 
COVID-19. Vale lembrar que estamos falando de um país 
que não está sabendo lidar com a pandemia, a começar 
pelo presidente, o que dirá prever as condições do futuro. 
A transmissão do vírus não escolhe jogadores ou outros 
membros de um time nas divisões A, B ou C do Campeo-
nato Brasileiro. Tanto que já fez vítimas e muitas partidas 
foram adiadas porque vários atletas testaram positivo 
para o coronavírus e com certeza teremos mais surpresas 
nas próximas rodadas. A verdade é que em nenhum outro 
país o futebol voltou com a curva de morte subindo. 
Mas o Brasil sempre insiste em fazer o contrário e nunca 
segue os bons exemplos de outras nações que estão 
trabalhando com seriedade para resolver o problema.

BHtrans fiscaliza ônibus para evitar lotação. Desde 
o início do coronavírus, os ônibus lotados se tornaram  
uma rotina diária para os usuários do transporte em Belo 
Horizonte. As reclamações são inúmeras, pois a grande 
aglomeração de pessoas é um dos principais motivos 
para a transmissão do vírus. Para lidar com a situação, 
a BHTrans dobrou a fiscalização nas estações e ruas da 
capital mineira. O reforço nas ações para garantir a 
segurança dos usuários ocorre no momento em que a 
capital avançou na flexibilização social. Os fiscais estão 
em todas as estações do Move, o que não acontecia antes 
da reabertura das atividades não essenciais. Outro ponto 
importante é que a BHTrans está monitorando locais es-
tratégicos com grande fluxo de passageiros para conferir 
se os coletivos estão transportando além da capacidade. 
Por lei, os ônibus  convencionais só podem circular com 
até 10 passageiros em pé. O cidadão comum também 
tem que fiscalizar e denunciar qualquer irregularidade.

uma visita constante
no Buteco do maranhão,

em Belo Horizonte, é a do
artista sérgio mallandro
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experiente levantador William Arjona é o primeiro reforço, nesta temporada, da equipe de vôlei masculino do 
Minas, que está sendo formada com o apoio da Axial e da Newton. “Ficaria um vazio na minha carreira se eu 
não pudesse vestir a camisa do Minas”. Essas são as palavras do levantador, conhecido como “El Mago” por suas 
grandes jogadas e que chega para liderar a equipe minastenista em busca de novas conquistas. 

Além da medalha de ouro nos Jogos Rio 2016, William possui três títulos de campeão do Mundial de Clubes, seis 
títulos da Superliga Brasileira, campeão do Sul-americano e quatro vezes campeão da Superliga Argentina. Nas con-
quistas individuais foi eleito nove vezes consecutiva o melhor levantador da Superliga, três vezes o melhor levantador 
do Mundial de Clubes e MVP (Most Valuable Player) do Mundial e das Superligas Brasileira e Argentina.

William, que estava no Sesi-SP, destacou que seus objetivos no Clube são conquistar títulos e ajudar na formação 
de novos atletas. “Para mim, é uma honra vestir a camisa do clube mais tradicional do vôlei brasileiro. Estou muito 
feliz em participar desse projeto. Meu objetivo é me esforçar e dar o meu máximo para colocar o Minas em finais de 
campeonato, disputar títulos e trazer de volta o orgulho do minastenista para o vôlei masculino. O Clube também tem 
uma geração de novos atletas que está crescendo, é o principal formador do país, quero passar minha experiência e 
fazer com que esses meninos cresçam”.

O Campeonato Brasileiro 
teve seu início no último 
final de semana, mas com 
inúmeros problemas em 

função da pandemia do novo coro-
navírus. Dezenas de atletas testaram 
positivo para a COVID-19 e partidas 
do Brasileirão foram adiadas. 

Em meio aos casos confirmados, 
levantou-se o debate sobre a volta 
precoce do esporte, diante dos 101 
mil mortos pela doença e da falta 
de controle sobre a disseminação 
do vírus. Segundo informações dos 
clubes, desde o retorno do futebol, 
em junho, ao menos 151 jogadores 
das equipes da Série A testaram 
positivo para a COVID-19.

Os adiamentos das partidas são 
o retrato da gravidade da situação 
sanitária do país. A equipe do São 
Paulo viajou até Goiânia e entrou 
em campo, no último domingo (9), 
mas não teve jogo. Horas antes da 
partida, dos 26 exames realizados 
em jogadores do Goiás, 10 testaram 
positivo para o novo coronavírus, 
sendo oito titulares. A suspensão 
da partida foi determinada pelo Su-
perior Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) faltando poucos minutos para 
o início do jogo.

É sabido que cerca de 250 
pessoas são mobilizadas direta ou 
indiretamente para um jogo do cam-
peonato nacional, sendo que grande 
parte dos envolvidos poderiam ser 
infectados, caso a partida fosse 
realizada. Se levarmos em conta as 
famílias desses profissionais, ainda 
mais pessoas teriam corrido o risco 
de contrair a doença.

Ainda no mesmo domingo, 
Imperatriz-MA e Treze-PB, um dos 
jogos da primeira rodada da Série C 

do Brasileirão, também foi adiado. 
A decisão foi anunciada após 12 dos 
19 jogadores relacionados pelo time 
maranhense terem testado positivo 
para o coronavírus.

A decisão foi tomada apenas 
momentos antes do horário marca-
do para partida, que ocorreria em 
Campina Grande. É lamentável a 
postura da Confederação Brasileira 
de Futebol  (CBF) ao não considerar 
a possibilidade de transmissão do 
vírus entre atletas. Em verdade, 
o que se percebe é que para a 
entidade, se for possível substituir 
contaminados, não importa o 
número. Até porque, a prioridade 
é o calendário. Outros casos de 
jogadores contaminados foram 
registrados na Série C, mas sem a 
suspensão da partida. O Ypiranga, 
do Rio Grande do Sul, foi à Santa Ca-
tarina, pela Série C, para enfrentar 
o Brusque. Cinco atletas estavam 
contaminados. Já o Vila Nova de 
Goiás, enfrentou o Manaus. Durante 
a viagem, o clube descobriu que 
também tinha um contaminado 
no grupo. Todos foram isolados e as 
partidas ocorreram sem os atletas 
infectados.

Após uma avalanche de críticas, 
a CBF anunciou neste dia (10), uma 
mudança no protocolo de testagem 
das competições nacionais. Entre 
as mudanças está o aumento do 
número de testes realizados pelos 
participantes da competição. Neste 
caso, todos os jogadores dos elencos 
dos clubes, inscritos na competição 
correspondente, serão testados 
a cada rodada, com 72 horas de 
antecedência a cada partida, in-
dependente de estarem ou não 
relacionados para o jogo.

Para tentar amenizar o clima ruim 
instalado nessa primeira rodada do 
Brasileirão, a CBF também abriu mão 
de exigir que todos os testes sejam 
relacionados pelo Hospital Albert Eins-
tein. A instituição foi contratada pela 
confederação para monitorar com 
exclusividade o processo de exames, 
mas admitiu falhas na testagem.

Desta forma, os clubes vão 
poder optar entre seguir utilizando 
os serviços do Einstein ou contratar 
laboratórios locais, desde que eles 
sigam os padrões estabelecidos 
no protocolo da CBF. A entidade se 
compromete a reembolsar o valor 
dos testes aos clubes que optarem 
por outro laboratório.

Para os especialistas em infec-
tologia, é provável até mesmo que 
surtos como o ocorrido pelo Goiás, 
que tem nove casos confirmados da 
doença, passem a ser mais comuns 
justamente a partir de agora, por 
causa das viagens. 

A epidemia ainda está entre 
nós, e qualquer proximidade entre 
pessoas pode gerar transmissão. O 
maior perigo do Campeonato Bra-
sileiro é fazer com que os jogadores 
se tornem vetores da doença. São 
atletas dotados de boa saúde, mas o 
problema é na verdade os familiares, 
alguém com comorbidade.

Ao meu sentir, o retorno do 
futebol, em tempos de pandemia, 
revela a irresponsabilidade das 
autoridades. Coloca, diretamente, 
em risco a saúde dos profissionais 
envolvidos. O futebol deveria servir 
de exemplo e não contribuir para o 
aumento significativo de contamina-
dos por um vírus que já demonstrou 
ser extremamente perigoso e, em 
muitos casos, letal.

O retorno do futebol
brasileiro e seus riscos

William Arjona é o primeiro reforço
do minas para a nova temporada

Nery Tambeiro
Com a vinda para o Minas, William também 

realiza outro desejo: trabalhar com o técnico Nery 
Tambeiro, que vai para a sétima temporada no co-
mando da equipe. “Tenho boas referências do Nery, 
todo mundo sempre falou muito bem dele. Como 
profissional, acredito que ainda não atingi o meu 
auge e o Nery pode contribuir muito pra isso. E eu 
também quero ajuda-lo nesse trabalho de formação 
de atletas. Temos essa possibilidade e química para 
trabalhar juntos, com um agregando na vida do 
outro. Será uma grande parceria”, ressaltou.

O levantador também disse estar empolgado 
para treinar e jogar em uma das melhores estruturas 
do Brasil. “O Minas como um todo é incrível, não 
só pelo esporte, mas por tudo que proporciona aos 
sócios. Vou ter a oportunidade de poder desfrutar da 
melhor estrutura do vôlei brasileiro e da qualidade 
dos profissionais. Joguei muitas vezes contra e eu 
considero a Arena o melhor ginásio do país. Estou 
feliz em trabalhar em um clube como o Minas, que 
tem torcedores apaixonados. Quero desfrutar desse 
momento, desenvolver o melhor do meu trabalho e 
levar alegria para os torcedores”, enalteceu William, 
que retorna para Belo Horizonte após 3 anos.

Fonte: Minas Tênis Clube
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