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Dia Dos Pais
VendAs PelA internet fAturAm r$ 5,4 bilhões

O e-commerce continua sendo o 
destaque de compras em meio 
à pandemia do novo coronavirus. 

Prova disso é que o varejo digital movi-

mentou R$ 5,4 bilhões apenas no Dia 
dos Pais, número que representa um 
crescimento de 95,4%. os dados foram 
colhidos pela Neotrust/Compre&Confie 

e mostram que essa foi a maior quan-
tidade de compras feitas pela internet 
nesse período. ao todo, foram 13,3 
milhões, aumento de 89,4% em relação 

ao mesmo intervalo de tempo em 2019. 
o tíquete médio registrado este ano foi 
de R$ 403,80.
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refluxo acomete mais de 
25 milhões de brasileiros

a doença é caracterizada quando o conteúdo do estômago retorna para o 
esôfago em excesso, ocasionando o refluxo gastroesofágico e desencadeando 
complicações. o número de pessoas acometidas é cerca de 25,2 milhões, o 
equivalente a 12% da população do país. Porém, o problema tem tratamento 
que varia desde as mudanças de hábitos alimentares até cirurgia para correção 
do quadro.

Quais os direitos do trabalhador
que contrai a CoViD-19?

a reabertura de atividades do comércio e serviço acende 
o debate sobre os impactos trabalhistas da medida. Existem 
diversas legislações que estabelecem regras específicas de 
prevenção e higiene para o funcionamento. Porém, uma 
dúvida comum é se a contaminação por CoViD-19 pode ser 
considerada como doença ocupacional? “Na prática, terá que 
ser analisado cada caso. É preciso confirmar se a infecção tem 
nexo de causalidade, ou seja, relação com o trabalho para que 
seja considerada”, explica o advogado aldemir Pereira Nogueira.

Jf amplia o número de leitos de 
utis devido ao novo coronavírus

Consumidores e empresas 
se adaptam à pandemia

o ano de 2020 tem sido um desafio para muitos microempreende-
dores que, de repente, se viram de portas fechadas. Em um cenário de 
crise sanitária, a digitalização dos negócios despontou como recurso 
de sobrevivência. De acordo com uma pesquisa do sebrae, entre os 
pequenos comerciantes mineiros que conseguiram aumentar as vendas 
no período da pandemia, 57,7% afirmam ter melhorado os resultados 
por terem investido na presença on-line.
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o prefeito de Juiz de Fora, antônio almas (PsDB), comemorou o 
sucesso do projeto denominado de Protocolo JF que tem a finalidade 
de enfrentar as demandas relacionadas ao combate à CoViD-19. se-
gundo o chefe do Executivo municipal, neste período de isolamento 
social, a ampliação no número de leitos de UTis públicos na cidade foi 
da ordem de 70%.

Antônio Almas priorizou o atendimento de saúde

PM
JF
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Convenções municipais marcam
corrida para a sucessão de 2020

metade dos homens jovens acreditam
que o feminismo atrapalha seu sucesso

Um relatório da organização britânica Hope Not Hate mostrou que me-
tade dos meninos e homens da “geração Z”, com idades entre 16 e 24 anos, 
concorda com a frase “o feminismo foi longe demais e torna mais difícil a eles 
alcançar sucesso”. o índice é ainda maior entre os jovens conservadores, 75% 
sentem que o feminismo está impedindo o sexo masculino de algo. “É muito 
triste que, após décadas de ativismo antirracista e feminista, mudanças sociais 
e políticas, uma proporção significativa de homens jovens sintam que algo 
lhes foi tirado e que o fato de mulheres e minorias étnicas terem conquistado 
mais liberdade e igualdade signifique que eles perderam algo”, disse  sarah 
Green, diretora da Coligação Fim da Violência Contra as Mulheres.

a disputa eleitoral em todas 
as cidades mineiras entra em 
uma fase mais decisiva a partir 
dos próximos dias, por conta da 
realização das convenções muni-
cipais para escolha de candidatos. 
Na região metropolitana, onde 
existe a maior concentração de 
votos, alguns nomes começam a 
surgir com possibilidade compe-
titiva, como é o caso de Genesco 
aparecido (MDB), em Lagoa 
santa, município no qual o atual 
prefeito é Rogério avelar (PPs). 
Já em Vespasiano, Carlos Murta 
(MDB) vai enfrentar a prefeita ilce 
Rocha (PsDB), e em sabará, o 
titular Wander Borges (PsB), até 
agora, está sem concorrente de 
maior importância. 

Prefeito de sabará,
Wander borges
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E D I T O R I A L

e

coVid-19 é ou não considerada
como doença ocupacional?

emos visto a reabertura gradativa de 
diversos setores da economia pelo Bra-
sil. Por um lado, a situação é positiva e 

mitiga as perdas no faturamento das empresas 
por conta do isolamento social. No entanto, o 
país ainda enfrenta um alto número de casos 
do coronavírus e há uma grande preocupação 
com a disseminação da doença. Nesse con-
texto, a dúvida de muitos trabalhadores que 
não podem paralisar suas atividades é se a 
CoViD-19 é ou não considerada como doença 
ocupacional? Para responder a essa questão, o 
edição do brasil conversou com aldemir Pereira 
Nogueira (foto), advogado e coordenador da 
área de Relações de Trabalho.

t
coVid-19 pode ser considerada doença 
ocupacional? o que diz a lei sobre isso?

No começo da pandemia, o governo emitiu 
a Medida Provisória (MP) 927, que em seu artigo 
29, determina que a CoViD-19 não é considerada 
como doença ocupacional, exceto mediante a 
comprovação de infecção durante a realização 
das atividades profissionais. Como exemplo 
médicos e enfermeiros que estão expostos dire-
tamente ao vírus. Foram ajuizadas diversas ações 
diretas de inconstitucionalidade no supremo 
Tribunal Federal (sTF), que optou por suspender 
a eficácia do artigo 29.

No entanto, existe um equívoco de interpre-
tação das pessoas. isso porque a MP 927 perdeu 
a sua vigência em julho e não foi convertida em 
lei. a decisão do sTF também não afirma que 
toda e qualquer contaminação será considerada 
como doença ocupacional. Na prática, terá que 
ser analisado cada caso. É preciso confirmar se a 
infecção tem nexo de causalidade, ou seja, rela-
ção com o trabalho para que seja considerada.

como as empresas devem agir com os 
funcionários para garantir a segurança 
de todos?

Existem várias legislações aplicadas em cada 
estado e município, por meio de decretos, que 
estabelecem regras específicas para o funciona-
mento dos diversos segmentos do comércio e 
serviço, com o intuito de evitar a contaminação 
dos funcionários, assim como da população em 
geral.

Também temos as orientações da organiza-
ção Mundial da saúde (oMs) e a Portaria Conjun-
ta nº 20/2020 do Ministério da Economia. Entre 
as ações preventivas a serem adotadas estão a 
utilização de máscaras e álcool em gel, medidas 
de higiene e distanciamento social, afastamento 
de pessoas do grupo de risco, como idosos, ges-
tantes e portadores de comorbidades. 

É obrigação da empresa fornecer os ePis 
necessários?

Considerando que o empregado está à 
disposição da empresa durante a jornada de 
trabalho, cabe a ela fornecer gratuitamente 
todos os Equipamentos de Proteção individual 
(EPis) para garantir a segurança. sejam luvas, 
máscaras ou até mesmo um teste de CoViD, 
caso sua  realização seja necessária. Também é 
responsabilidade dela fiscalizar o uso correto e a 
manutenção das peças.

o trabalhador deve comprovar que a 
sua doença está ligada diretamente 
ao trabalho?

atualmente, não existe uma legislação que 
afirme que a CoViD é uma doença ocupacional. 
sendo assim, o funcionário precisa comprovar 
que contraiu o vírus no ambiente de trabalho, 
o que é de extrema dificuldade. Por outro lado, 
a empresa também precisa demonstrar que 
tomou as devidas precauções para evitar que o 
empregado fosse contaminado, se existem outros 
colaboradores com a doença, dentre diversos 
outros fatores. Cada fato deve ser verificado 
individualmente.

Na hipótese da empresa afirmar que não 
tem nada a ver com a situação e segue todas 
as medidas de segurança, o funcionário poderá 

obter uma ação judicial, se quiser insistir na 
discussão. Durante o processo haverá produção 
de provas, documentos, testemunhas, com o 
objetivo de provar ou não que a infecção se deu 
no local de trabalho.

Quais implicações a doença ocupacional 
traz?

os empregadores devem evitar ao máximo 
que os funcionários sejam infectados e gerem 
demandas trabalhistas. Mas, se ficar comprovado 
que houve contaminação durante a jornada de 
trabalho, as empresas podem ser responsabili-
zadas pelo acontecimento. Nesse caso, implica 
a emissão de CaT (Comunicado acidente do 
Trabalho), consignação do FGTs do trabalhador 
no período de licença previdenciária, pleito de in-
denizações judiciais, danos morais, entre outros.

Você acredita que as empesas ficarão 
mais cautelosas?

sim, pois há uma responsabilidade maior 
para as empresas quanto às exigências de fun-
cionamento e cuidado de seus colaboradores. 
além disso, existem os órgãos de fiscalização 
que autuam aquelas que não cumprem com as 
medidas de higiene necessárias. Muitas delas 
estão atentas a isso e seguem as orientações 
para evitar essa situação.

os empregadores devem evitar
ao máximo que os funcionários

sejam infectados e gerem
demandas trabalhistas

#defendaolivro
Lá se vão uns 40 anos e ainda não 

me esqueci da textura daquela 
capa, dos traços pretos ilustrando 

a história naquelas páginas tão brancas. 
o pequeno livro ganhado de presente 
de uma tia-avó marcou indelevelmen-
te minha infância. Era uma história 
de uma indiazinha que viajava pelos 
rios a bordo de uma vitória-régia. as 
imagens mentais trazidas pela narra-
tiva estimularam minha imaginação e 
despertaram em mim o interesse pelos 
livros e depois a paixão pela literatura. 
Nunca mais parei de ler.

Foi nisso que pensei quando li que 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
quer acabar com a isenção tributária so-
bre os livros e taxá-los em 12%. De acordo 
com ele, são produtos da elite e, portan-
to, das pessoas que podem pagar mais. 
ora, de acordo com matéria veiculada na 
Folha de são Paulo, na última Bienal do 
Livro no Rio de Janeiro, 72% do público 
presente foram de não brancos e 68% 
pertencem às classes C, D e E. Também 
no meu caso específico, posso dizer que 
sempre estive longe, mas muito longe 
de ser do grupo dos mais abastados.

a isenção de imposto sobre os livros 
existe no Brasil há mais de 70 anos. Foi 
escrita na Constituição de 1946. Depois, 
em 2004, uma lei isentou o produto 
também das contribuições do Pis e 
Cofins. Um dossiê do setor divulgado 
em 2016 pela Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) mostrou que a compra de 
obras literárias aumentou cerca de 30% 
naquele ano, comparado com 2006, 

apesar de o faturamento ter tido uma 
queda de 12,5%. ou seja, com o livro 
mais barato, mais pessoas puderam 
comprar.

o aumento nas vendas coincidiu 
também com a expansão dos matricu-
lados em cursos superiores no Brasil. 
Com a criação do Prouni, em 2005, a 
oferta de vagas cresceu mais de 60%, 
a maioria para jovens de baixa renda. 
Pode ser só uma coincidência, mas é de 
se imaginar que o aumento da escolari-
dade da população estimule a leitura. 
E vice-versa. Diferente do que pensa o 
ministro, que recentemente apareceu em 
uma live com uma estante vazia ao fun-
do, a prática é um importante instrumen-
to de mobilidade social e econômica. 
são inúmeros os exemplos de pessoas 
que por meio da leitura romperam bar-
reiras e construíram histórias de sucesso.

ao dizer que pode taxar o livro por 
ser um produto de ricos, Paulo Guedes, 
além de demonstrar desconhecimento 
da realidade, revela sua face elitista. 
Não se preocupa e nem quer que o po-
bre leia. Não era para surpreender vindo 
de uma pessoa que no início deste ano, 
ao defender um patamar mais elevado 
do dólar, disse que com uma cotação 
baixa até mesmo empregada domés-
tica estava indo para a Disneylândia.

Não era para surpreender, mas 
ainda sim assusta. Como uma pessoa 
que ocupa tão alto cargo e é tão for-
malmente instruída pode desprezar 
tanto os livros e os leitores? Lembro-me 
de um ensaio publicado pelo escritor 

peruano Mário Vargas Llosa na revista 
Piauí uns anos atrás. Neste texto, ele 
dizia que a literatura é um denominador 
comum da experiência humana, graças 
à qual os seres vivos se reconhecem e 
dialogam. Dizia também que ninguém 
mais do que um bom romance ensina 
a ver nas diferenças étnicas e culturais 
a riqueza do patrimônio humano e a 
valorizá-las como uma manifestação 
de sua múltipla criatividade. Em outras 
palavras, a literatura nos humaniza e 
nos torna solidários. Talvez por isso esse 
governo se esforça para desestimular a 
leitura. afinal, ascendeu ao poder com 
um discurso de ódio, estimulado pela in-
tolerância política. E assim se mantém.

se o ministro quer aumentar os im-
postos para os ricos e promover uma refor-
ma tributária menos regressiva, por que 
não taxar com um imposto anual bens 
de luxo como jet ski, jatinhos particulares, 
iates e lanchas? acredite: no Brasil, não 
existe um “iPVa” para esse tipo de bem.

De qualquer forma, a proposta 
ainda não foi aprovada. o mercado edi-
torial tem feito uma grande mobilização 
nas redes sociais contra a iniciativa com 
a #DefendaoLivro. ainda há esperança 
de que os deputados se sensibilizem e 
digam não a esse despautério. Hoje, 
mais do que nunca, diante de tanta 
intolerância e radicalismo, precisamos 
caminhar no sentido inverso. Temos que 
estimular a leitura e dar oportunidade 
para que crianças, jovens e adultos, de 
todas as classes sociais, se apaixonem 
pelos livros.

Agronegócio mineiro
m época de completo estrangulamento da economia originado, princi-
palmente, pelas consequências advindas da pandemia de CoViD-19, a 
sobrevivência das empresas e a concretização de negócios em geral se 
transformaram em um enorme desafio, neste momento de crise, para 

quem está no comando de atividades nos mais diferentes segmentos. o isola-
mento social, adotado como regra para minimizar os efeitos da contaminação 
das pessoas pelo vírus, trouxe em seu bojo uma série de questões, inclusive, para 
o setor produtivo no Brasil e no mundo.

ao longo de pouco mais de 150 dias, as autoridades governamentais dos 
estados e municípios se concentraram em performances orientadoras no sentido 
de salvar vidas, mas a exemplo de outras localidades, por aqui também não houve 
como continuar tudo “normal”. Em Belo Horizonte e em praticamente todas as 
cidades mineiras, portas de estabelecimentos comerciais e atividades ligadas à 
prestação de serviços foram fechadas totalmente ou temporariamente, causando 
um contratempo desesperador.

Para além dessa realidade, o desmoronamento abrangeu também o organiza-
do parque industrial de Minas Gerais. Mas nos meandros da economia campestre, 
a conjuntura foi oposta a todas essas mazelas acontecidas nos centros urbanos. 
Dados disponíveis confirmam a força do agronegócio mineiro, cuja realidade se 
constata a partir do crescimento das exportações no valor dos negócios da ordem 
de (9,4%), em média de 31,4% quanto ao volume das exportações. apenas para 
efeito de comparação, no período de janeiro a julho de 2019 as saídas daqui foram 
de U$$ 4,5 bilhões, e este ano a cifra chegou a U$ 4,93 bilhões. segundo informa 
a Federação da agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), a pauta 
de exportação é capitaneada pelos grãos de café (39,8%), complexo soja (28%), 
carnes (11,5%), complexo sucroalcooleiro (10%) e produtos florestais (6,3%).

a irrefragável qualidade dos nossos artigos contribuiu para outro fato preponde-
rante. alguns produtos importantes da pauta estadual de transações para o exterior, 
no ramo do agro, tiveram considerável aumento de volume comercializado, como a 
soja em grãos (52,4%), carne bovina (14,7%), carne suína (93,7%), açúcar (61,6%) 
e álcool (77,9). ainda tendo como base os dados da Faemg, até julho de 2020, 
Minas Gerais é o quinto maior exportador do país no ranking dos estados, sendo 
responsável por uma média de 8,05% de tudo que o agro brasileiro comercializou 
internacionalmente nesse período. Relativamente à balança comercial de Minas, o 
segmento atingiu a posição de 35,7% do total exportado pelo estado (em valor). só 
para efeito de avaliação: nos primeiros 7 meses de 2019, o percentual era de 30,9%.

a China é, de longe, a parceira mais expressiva destas nossas atividades rurais. 
E, exatamente para que exista sequência essa singular companhia, o sistema 
Faemg/senar/inaes, por meio da Confederação da agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNa) e apex-Brasil está desenvolvendo uma iniciativa visando orientação, 
capacitação e abertura de mercado internacional para os produtores rurais e 
empreendedores de cadeias produtivas selecionadas, tendo, em princípio, os 
países asiáticos como destinos iniciais.

Eis aí não apenas uma conjectura, mas sim uma constatação: o agronegócio 
mineiro evitou a probabilidade de uma catástrofe na economia mineira, neste 
período de crise sanitária a que todos os mineiros e brasileiros foram e ainda estão 
submetidos. se o perigo ronda as grandes metrópoles, nos rincões do estado a 
força dos produtores/empreendedores, juntamente com a abnegação dos traba-
lhadores do campo falaram mais alto e, mais uma vez, para a felicidades de todos.
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convenção partidária em tempos de pandemia

Um dos momentos culminantes do processo 
eleitoral, sem dúvida, é a convenção parti-
dária, instância deliberativa e de decisão 
dos partidos políticos onde ocorre a esco-

lha de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, 
coligações, limite de gastos dos candidatos, nome 
da coligação majoritária e representantes perante a 
Justiça Eleitoral.

Pela vez primeira, a chapa de vereadores é pura, 
sem coligação. o partido pode lançar 150% dos luga-
res a preencher. Na menor Câmara, de 9 membros, 
são 14 o número máximo de postulantes, sendo 9 e 5 
de gêneros diferenciados, homens e mulheres.

Em relação à cota feminina, por exemplo, a cada 
mulher que não se preenche na regra geométrica, será 
necessário cortar duas candidaturas de homens. Com 
a Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020, 
todo o calendário previsto na Lei Federal 9504/97, 
chamada Lei Geral das Eleições foi ajustado.

o novo período de convenções partidárias é de 
31 de agosto a 15 de setembro. admitida a convenção 
virtual e ata digitalizada. os anos de militância no 
processo eleitoral recomendam - como a prudência 
e caldo de galinha que não fazem mal a ninguém - 
algumas condicionantes obrigatórias mínimas:

1) Conferir se o órgão partidário municipal está 
com vigência perante o Tribunal Regional Eleitoral para 
a data designada da convenção;

2) Protocolo de requerimento requisitando o local 
da convenção, caso seja órgão público municipal, 
estadual ou federal;

3) Publicação do edital de convocação da conven-
ção com antecedência mínima prevista no estatuto 
de cada partido;

4) ampla divulgação, em jornal impresso local 
ou regional, e ainda por meio de afixação do edital 
em locais públicos;

5) Tomada de votos dos membros da maioria 
absoluta do diretório ou da comissão provisória;

6) Um livro de atas físico, aquele de cinquenta 
folhas, aberto pelo presidente do partido municipal, 
com todas as folhas rubricadas pelo mesmo, para 
qualquer eventualidade;

7) Lançamento da ata digital no CaNDex no prazo 
de 24 horas após a convenção;

8) Registro da ata no cartório de títulos e docu-
mentos, também 24 horas após a convenção.

as novas regras da legislação eleitoral mandam 
um recado claro para os partidos políticos: não ado-
tarem o “jeitinho” brasileiro. incabível um cenário 
de “atas abertas” e fazer o “ajeitamento” depois 
com datas retroativas. isso não é mais tolerável pela 
Justiça Eleitoral.

a ata da convenção, a ser digitalizada diretamente 
no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral (CaNDex), 
também pode ser impressa e colada no livro de atas 

físico, com a assinatura de presidente e secretário do 
partido. Todas as informações do candidato devem 
ser ali lançadas. inclusive, a informação de sua página 
pessoal no Facebook.

Recomendável ao partido político exigir uma 
autorização assinada de todos os candidatos a pre-
feito, vice e vereador. E ainda é preciso que cada um 
preencha o Requerimento de Registro de Candidatura 
(RRC). E o partido ou coligação devem preencher 
corretamente o Documento de Registros e atos Par-
tidários (DRaP).

Em caso de coligação majoritária - prefeito e vice 
- todos os partidos passam a ser um consórcio, uma 
unidade partidária. E as atas de cada um, individual-
mente, devem conter todas as informações pertinentes 
e convergentes com a coligação formada.

Posso fazer campanha assim que terminar a con-
venção? Não posso. Tenho que aguardar o registro da 
candidatura - período de 16 a 26 de setembro, o CNPJ 
de candidato e abertura de conta como candidato 
pessoa jurídica. 

Enquanto isso, todos precisam se comportar 
como um pré-candidato, se limitar a falar de suas 
qualidades pessoais, divulgar sua biografia, participar 
de programas no rádio, TV e internet, utilizar as mídias 
sociais, sem pedido de voto ou identificação numérica 
do partido. Mais do que um dever de casa de partidos 
e candidatos, um grande desafio. É proibido errar.

oMs e pandemia: ciência ou política?

A ciência, a filosofia, a economia e a po-
lítica não têm fronteiras. E sendo frutos 
de reflexões mundanas e humanas, são 
recheadas de imprecisões e falhas. Dentre 

elas, é importante destacar que, ainda que fiquemos 
maravilhados com os avanços da ciência, não é pru-
dente vê-la como uma verdade absoluta, e mais grave 
é vinculá-la a atividades partidárias. Essas áreas têm 
objetivos e finalidades diversas. Fundir política com 
religião, ciência com política, ou política com justiça 
não é recomendável para a humanidade e muito 
menos para a democracia.

Nesse sentido, a organização Mundial da saú-
de (oMs) deveria separar a política da ciência, ser 
transparente e explicar, por exemplo, a metodologia 
da China que, sob censura política, declarou a morte 
de apenas 5 mil pessoas pela CoViD-19  (menos per-
das do que no pequeno Ceará), apesar dos seus 1,3 
bilhões de habitantes, em sua maioria aglomerados 
em espaços precários, com baixa qualidade de vida, 
falta de higiene e de saneamento.  a alemanha, 
país desenvolvido e com menos de 7% da população 
chinesa, já perdeu o dobro de pessoas: 10 mil. E nos 
EUa, com apenas um quarto da população chinesa, 
já morreram cerca de 170 mil pessoas.

E como esclarecer a divulgação tão desigual entre 
países vizinhos e de população similar, com 30 milhões 
de habitantes: a Venezuela, faminta e desorganizada, 
ter tido apenas 260 mortes, e, o Peru muito mais de-
senvolvido ter perdido 12 mil vidas?  Vamos confiar nas 
estatísticas sobre a CoViD-19 e nas orientações da oMs?  

os danos irreparáveis de Hiroshima, Nagasaki, 
Chernobyl, do Ebola, Bhopal, de Brumadinho são 
exemplos que ilustram que a ciência não é estática 
e muito menos unânime, e que o uso e a aplicação 
dela nem sempre é a melhor solução humana.  aliás, 

a ciência está em constante mudança ou evolução, 
logo, nada nela é absoluto ou definitivo. Há poucas 
décadas, pesquisadores diziam ser uma mera ficção a 
possibilidade de o homem visitar a Lua. Estudos gené-
ticos de hoje já permitem a perspectiva de um humano 
com membros de animais - pesquisa aprovada pela 
ciência, mas, com certeza, inteiramente rejeitada à 
luz do direito e da moral.

outra triste experiência indicadora que a junção 
da política com a ciência é inadequada vem das 
primeiras décadas do século XX, quando a ciência de 
países ricos e poderosos apresentaram a tese de que 
a raça branca/ariana era superior a todas as outras. 
Tese científica essa que foi adotada e fortalecida pelo 
cruel ditador Hitler, mas não inventada por ele.  outro 
ditador, o socialista soviético stalin, também se ape-
gou a importantes conclusões das ciências econômica 
e sociológica, bem como aos estudos científicos de 
Marx e Lenin para aplicá-los “politicamente” e, assim, 
justificar milhões de atos de crueldade, torturas e 
destruição em massa de vidas inocentes.

Diferentemente dos citados acima, a história 
nos oferece exemplos do inverso:  Colombo, Galileu, 
Darwin, e outros imortais desafiadores dos conceitos 
predominantes da política, da ciência e dos sábios 
do seu tempo, mas hoje aplaudidos.  Portanto, vale 
recriminar tal submissão a uma única voz, à luz do 
nosso escritor Nelson Rodrigues (1912-1980): “Toda 
unanimidade é burra”.

É inegável que o método científico torna as 
pesquisas e descobertas mais confiáveis e seguras 
para a humanidade, mas não torna a ciência infalível 
ou definitiva. a ciência encontra limites justamente 
naquilo que a desafia. o conhecimento já adquirido, 
a pesquisa e seus métodos, as ferramentas a serem 
utilizadas na investigação devem ser testados e até 

superados para que novo conhecimento se produza. 
Portanto, tende a ser falha uma política que tome 
uma única visão da ciência como verdade absoluta.

indo além dessa desaconselhável união da ciência 
com a política, vemos que nesta crise causada pela 
CoViD-19, seja por pressão da grande mídia, por in-
teresse econômico de laboratórios ou hospitais, pelo 
abuso de decretos políticos, ou por decisões falhas do 
Judiciário, cresce a impressão de que aquele que se re-
cusar a se submeter às “verdades” - autoproclamadas 
majoritárias - desta perigosa junção será rechaçado, 
amordaçado ou até mesmo “cancelado”.  Já surgem 
até imposições políticas radicais sob o argumento 
científico/político para proibir o uso de certos medi-
camentos, censurar opiniões médicas, divulgar um 
número não confiável de mortes, e impor a opinião 
unilateral sobre saúde pública.  Vivemos um momento 
estranho de crise que nos lembra a idade média, à 
uma quase ruptura do estado democrático de direito, 
à expressão de um fúnebre retrocesso político social.

a vida humana deve ser sempre protegida ao 
máximo, todavia, o oposto disso pode estar ocor-
rendo quando um grande radicalismo político, sob 
pretexto de seguir um pensamento cientifico, impõe 
a destruição da economia; a extinção das pequenas 
indústrias, comércios, escolas e empregos; a grave 
queda na arrecadação que poderá gerar fome, mor-
tes e caos, justamente aos mais carentes nos países 
menos desenvolvidos, com um terrível agravamento 
das desigualdades sociais. aliás, isso foi alertado 
pela própria oMs para a fase do pós-pandemia. são 
caminhos puramente desumanos! Torcemos para 
que o livre debate científico e político, com direito ao 
contraditório, retorne logo e, com ele, o bom senso, 
a liberdade, a transparência, o respeito à democracia 
e a dignidade da vida humana!

A partir de agora o tema relacionado às elei-
ções municipais irão conquistar espaços mais 
importantes nos meandros da imprensa, por 

conta do período oficial das convenções partidárias que 
começam no final de agosto. até então, houve muita 
falação sobre o assunto, porém, através das redes 
sociais. a rigor, as divulgações foram mais na direção 
de desbancar os adversários do que propriamente 
apresentação de propostas.

Um fato concreto que tem ocorrido em Minas é a 
ausência de políticos de proa engajados no sentido de 

apoiar candidaturas por regiões diferentes. o governa-
dor Romeu Zema (Novo), envolvido com os problemas 
administrativos, sequer aceita debater a celeuma. Por 
seu turno, os 3 senadores estão quietos. Dois deles, por 
razões óbvias. antonio anastasia e Carlos Viana são 
filiados ao PsD, mesma sigla do prefeito de Belo Hori-
zonte alexandre Kalil. apenas o senador do Democratas, 
Rodrigo Pacheco, tem sido mais presente e vem deba-
tendo ações na região metropolitana, especialmente 
no Norte de Minas.

movimento na grande bh
Por sua expressão, o colégio eleitoral da Grande BH 

termina por prender mais atenção dos atores envolvidos 
no pleito. o panorama do momento, segundo infor-
mações de bastidores, tende a confirmar o empresário 
Vittorio Medioli (PsD) como prefeito de Betim. Em Nova 
Lima, a intenção é no sentido de a população local 
escolher um nome da oposição, já que o atual prefeito 
Vitor Penido (DEM) não teria o apoio popular suficiente 
para garantir a transferência de votos para um de seus 
afilhados políticos.

Como dito em outras oportunidades, o duelo 
mais inflamado no entorno da capital possivelmente 
recairá sobre o município de Lagoa santa, por causa 
da disputa acirrada entre o atual prefeito Rogério 
avelar (PPs) e o ex-prefeito Genesco aparecido 
Filho (MDB). Já em Vespasiano, também ocorrerá 
uma ação merecedora de atenção. a peleja envolve 
a prefeita titular de agora, ilce Rocha (PsDB) com 
seu ex-padrinho político, o veterano homem público 
Carlos Murta (MDB), no qual já esteve no comando 
da prefeitura por 3 vezes.

Um destaque neste segmento se volta para o municí-
pio de Brumadinho, não por conta da tragédia ocasionada 
pelo rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, da 
Vale, mas sim diante da decisão do prefeito avimar Barcelos 
(PV), o Neném da asa. Depois de refletir bastante, o chefe 
do Executivo brumadinhense resolveu buscar a reeleição. E, 
segundo matemáticos da política municipalista, ao menos 
por enquanto, ele não tem um concorrente competitivo.

Relativamente à histórica sabará, circulam poucas 
informações indicativas do que pode estar ocorrendo no 
âmbito da política partidária interna. se bem que depois 
de 30 anos de experiência, o atual titular Wander Borges 
(PsB), cujo possui um vasto currículo como vereador, 
prefeito por várias legislaturas, deputado estadual e  
secretário de Estado, dificilmente perderia a disputa de 
2020, a não ser que algo muito espetacular viesse a 
acontecer até novembro.

genesco Aparecido espera apoio
popular em lagoa santa

neném da Asa decidiu buscar
a reeleição em brumadinho
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Política em montes claros
amigos de ruy muniz (PP) dizem ter uma sondagem elei-

toral constatando que dificilmente ele teria chances de voltar 
a comandar a Prefeitura de Montes Claros, tamanha seria a 
popularidade do atual prefeito humberto souto (PPs), forte 
candidato a reeleição. Quanto ao PT, de acordo com informa-
ções de bastidores, não terá possibilidade de conquistar muitos 
votos neste pleito, pois o partido está desgastado em todo o 
Brasil e o mesmo ocorre também na capital do Norte de Minas.

menin e bolsonaro
Em Brasília e em Belo Horizonte, o nome do empresário 

rubens menin sempre é lembrado para as grandes deman-
das. aliás, a crônica política da capital federal vê no mineiro 
o perfil ideal para ser vice de Jair bolsonaro bem ao estilo de 
José Alencar, ao se tornar companheiro de chapa do então 
presidente lula por anos a fio. A conferir.

cuidado, dona nely!
até o momento, a atual presidente da Câmara de Vereadores 

de Belo Horizonte, nely Aquino (Podemos), já teria sido sondada 
por 3 grupos políticos diferentes para fazer parte da sucessão 
municipal na qualidade de candidata a vice. No entanto, esse as-
sunto não foi levado a efeito por enquanto. Espertamente, alguns 
concorrentes da vereadora estão invadindo as suas bases eleitorais.

o fracasso de mattar
Assim que oficializou a sua saída da Secretaria Especial de Deses-

tatização, o empresário mineiro salim mattar disse que seu projeto 
de vender estatais não andou, daí a razão de sua demissão. Mas a 
imprensa especializada em economia atalha: “em mais de um ano 
de mandato, mattar sequer conseguiu realizar um grande projeto”.

consumidor reclama
Um cliente liga para nossa redação para informar que 

um par de pilhas de lanterna, vendido por uma grande rede 
varejista, tem o custo de R$ 39,99, e em suas concorrentes, o 
valor está estipulado em R$ 6,50. Uma pura falta de respeito.

Julvan e as lideranças
o presidente da associação Mineira de Municípios (aMM) 

e prefeito de Moema, Julvan lacerda (MDB), continua com 
efetiva participação no cenário político mineiro, sendo sempre 
ouvido por lideranças como o governador romeu zema (Novo), 
o secretário de Estado de Governo, igor eto (Novo), o senador 
rodrigo Pacheco (DEM-MG) e o presidente da aLMG, deputado 
Agostinho Patrus (PV).

dinis sem povo
Comentários ouvidos nas imediações da portaria principal 

da assembleia Legislativa de Minas Gerais (aLMG) indicam: “o 
ex-presidente da Casa, dinis Pinheiro, tomou a iniciativa de 
se distanciar de tudo e de todos, depois de ter sido derrotado 
na disputa pelo Senado. Ele certamente queria ficar no esque-
cimento. agora, já pode circular livremente, pois as pessoas 
sequer o mencionam em suas conversas cotidianas”. 

ministro analfabeto?
Em tom de ironia durante entrevista na TV Cultura, o historiador 

marco Antonio Villa se negou a fazer uma avaliação do governo 
Jair bolsonaro, de quem se considera adversário. “É difícil analisar 
uma administração onde tem ministro dizendo que o estado do 
Piauí está localizado no hemisfério Norte. isso é ridículo”, sentencia.

de olho em 2020
Relativamente à sucessão deste ano, o assunto ainda é 

tratado com parcimônia. No entanto, existe a possibilidade de 
o senador rodrigo Pacheco (DEM-MG) entrar nessa peleja para 
valer. Quem viver verá, dizem amigos do político.

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVSF_enBR683BR683&q=por+raz%C3%B5es+%C3%B3bvias&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJq821oqrrAhXFD7kGHaEHAbkQBSgAegQICxAq
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Microempresas adaptam formas de se
relacionar com clientes na pandemia

roprietária de uma loja de joias em Bru-
madinho desde 2017, Bruna Ester oliveira, 
já enfrentou crise nos negócios durante 
a greve dos caminhoneiros, na tragédia 

do rompimento da barragem da Vale e, agora, na 
pandemia da CoViD-19. isolada, como grande parte 
da população, a empreendedora precisou, mais uma 
vez, se reinventar. “Nesse tempo, procurei orientações 
e informações de como poderia melhorar as minhas 
vendas para não fechar minha empresa, que é pe-
quena”, lembra.

Estudando, ela reencontrou o caminho de co-
nexão com as clientes na esfera on-line. “Comecei 
a divulgar meus produtos em fotos no Instagram, 
Facebook e aderi ao Whatsapp Business, onde existe 
a opção de colocar um catálogo com todas as minhas 
peças. obtive vários resultados positivos com as fer-
ramentas, que já tinha, mas não sabia utilizá-las da 
forma correta”, conta.

Bruna não está sozinha. a pesquisa “Pequenos 
Negócios e o Enfrentamento da Crise do Coronavírus”, 
feita pelo sebrae, mostrou que microempreendedo-
res individuais, micro e pequenas empresas de 18 es-
tados brasileiros mudaram procedimentos e hábitos 
já estabelecidos em seus negócios para tentar manter 
o ritmo econômico durante a pandemia. segundo o 
estudo, o foco dos consumidores em relacionamentos 
on-line veio para ficar. Dos 11 segmentos empresariais 
pesquisados, 54% digitalizaram seus negócios. 

Em Minas, os pequenos comerciantes que conse-
guiram aumentar as vendas no período da pandemia 
– apenas 4,2% do total de empresas pesquisadas no 
estado –, a maioria (57,7%) afirma ter melhorado 
os resultados por terem investido na internet. É o 
que mostra a análise “o impacto da pandemia do 
coronavírus nos pequenos negócios”. 

o levantamento mostra ainda que a maior 
parte dos pequenos negócios mineiros (59%) vende 
digitalmente, seja por meio de redes sociais, aplica-
tivos ou internet.  Deste percentual, 45% disseram 
que já vendiam on-line antes da crise sanitária, 
mas 14% ingressaram nessa modalidade depois da 
pandemia. o WhatsApp é a principal ferramenta 
para a maioria dos entrevistados (84,3%), seguido 
pelo Instagram (55,2%).

“Hoje, meu objetivo são vendas on-line porque 
é mais cômodo para as pessoas. Dedico meu horário 
comercial às redes sociais e também aos clientes da 
loja física, mas o tempo todo que estou no estabele-
cimento fico no computador postando, respondendo 
e atendendo”, afirma Bruna.

outra empreendedora que vive um período de 
grandes mudanças é Marcilene Manoela Bastos. Com 
a CoViD-19, ela precisou fechar sua loja de sapatos e 
repensar em estratégias para manter o negócio. ape-
sar de já trabalhar com as redes sociais, a empresária 
dedicava pouca atenção à ferramenta.

“Logo nos primeiros dias de fechamento, me vi 
na situação de ter que fazer algo diferente. a loja 
estava fechada, não tinha faturamento, precisava 
pagar minhas contas e estava justamente na época 
de trocar de coleção e ter novas mercadorias, que 
é algo que ajuda nas vendas. Me veio à mente: va-
mos investir nas redes sociais. Já tinha um trabalho 
on-line, mas não era nada efetivo. Praticamente 
não usava o Whastapp”, conta.

Em pouco tempo, a inércia no mundo digital 
mudou completamente. “Eu e minha funcionária 
começamos a fazer vídeos todos os dias para as 
redes sociais e trabalhar com conteúdos patrocina-
dos. outra coisa que não fazíamos, começamos na 

pandemia e tudo indica que vamos continuar são 
as entregas por delivery. Não houve um aumento 
grande, mas conseguimos manter as vendas e pagar 
as contas. Já era meu desejo ter uma loja virtual e, 
de certa forma, a pandemia abriu meus olhos para 
fazer algo que já desejava, mas acabava deixando 
de lado, até que chegou o momento que era isso 
ou nada”, diz.

Para a empresária, a principal diferença de 
vender on-line e presencial é o tempo que pre-
cisa ser dedicado. “Você tem que criar conteúdo 
para as redes sociais e responder as demandas 
dos clientes, pois não adianta nada postar e não 
interagir. Nem sempre as pessoas estão decididas 
sobre o que desejam. Às vezes, pedem fotos da 
loja inteira para definir a compra, mas tem valido 
a pena” avalia.

ainda segundo Marcilene, a digitalização do 
negócio é um caminho sem volta. “o mundo hoje 
é 100% virtual e o coronavírus acelerou ainda mais 
esse processo. Quem não tem seu comércio na 
internet está perdendo tempo e ficando para trás 
porque tivemos uma evolução nesse período que 
corresponde a 5 anos. É mais trabalhoso, requer 
tempo, disciplina e conhecimento, mas é uma 
necessidade, conclui.
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como irão sobreviver as empresas
que possuem restrições financeiras

De repente nos vimos diante de um ce-
nário jamais visto pelas novas gerações 
brasileiras e mundiais, na qual em 
menos de 25 dias o mundo paralisou 

e se ajoelhou perante uma doença denominada 
de CoViD-19. 

Comprovado por vários países, e também 
pelo Brasil, o isolamento social era o remédio 
extremamente necessário para barrar o contágio 
da referida doença e também para que o nosso sis-
tema de saúde se preparasse para a crise sanitária 
do novo coronavírus. 

Entretanto, face a isso, empresários de peque-
no, médio e grande porte tiveram que fechar suas 
portas, expandindo modalidades de trabalho como 
o delivery e o home office, ocasionando com isso a 
dispensa de muitos de seus colaboradores. 

Pelo que nos parece, o mundo está empenha-
do em controlar a pandemia da CoViD-19 com boas 
expectativas no campo da ciência; mas, ao mesmo 
tempo, estamos criando outro vírus, também de 
terríveis consequências mundiais, que é a corrosão 
da economia mundial.

Países de economias fortes já estão proje-
tando grandes perdas econômicas. a China, até 
então chamada de tigre asiático, já informou que 
seu crescimento em 2020 será de apenas 2,3%, 
quando se esperava uma majoração em torno de 
9% a 10%. No Brasil, foi projetado um crescimento 
negativo para 2020 da ordem de -5,5%. É um 
verdadeiro desastre mundial!

Com isso, criou-se um efeito devastador em 
todo o planeta. Bancos e instituições fomentadoras 
imediatamente cortaram todas as suas linhas de 
crédito; clientes cancelaram pedidos; indústrias 
suspenderam suas produções; importadores e 
exportadores suspenderam suas operações. 

Todas as empresas estão suportando grandes 
prejuízos financeiros e econômicos, não tendo 
como arcar com os custos de suas operações. 

Estamos verificando pelo mundo afora que 
os governos estão tomando todas as providências 
necessárias por meio de seus Bancos Centrais, a fim 
de mitigar ao máximo possível a crise econômica 
que já se apresenta, auxiliando as pessoas físicas 
menos favorecidas, mas também as empresas e 
empresários de todas as linhagens. 

aqui no Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e social  (BNDEs) anunciou a aber-
tura de linhas de crédito para capital de giro na ordem 
de R$ 40 bilhões, sem falar nas linhas disponibilizadas 
pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Entretanto, apesar de toda a propaganda go-
vernamental no sentido de que está ajudando as 
empresas brasileiras, essas linhas de crédito estão 
todas represadas nos bancos repassadores e infeliz-
mente não estão sendo cedidas para empresas que 
já estavam em crise antes da pandemia e que se 
agravou consideravelmente com a situação atual. 

Estamos falando aqui da maioria das empresas 
brasileiras que possuem restrições creditícias; do 
grande número de empresas brasileiras que possuem 
pendências tributárias para com o governo federal, es-
tadual ou municipal e, ainda, das empresas brasileiras 
que se encontram em processo de recuperação judicial.

Naturalmente, todas essas empresas estão 
sem obter linhas de crédito com os bancos, 
pela sua taxa de inadimplência, por estarem 
protestadas e negativadas e, pasmem, por 
estarem em recuperação judicial nos termos 
da Lei 11.101/05. 

as empresas em recuperação judicial, que na-
turalmente já não possuíam crédito financeiro por 
carregarem o estigma de estarem em um processo 

infeccioso de recuperação judicial estão agora 
sofrendo os grandes dissabores de uma política 
governamental que não as protege. 

Nenhuma medida foi anunciada pelo governo 
federal no sentido de proteger ou até mesmo aju-
dar essas empresas, as quais - não se assustem, 
constitui a maior parte das empresas brasileiras. 

Não se pode permitir que em um momento de 
crise como este, que assola todo o mundo, aquelas  
que se encontram negativas ou até mesmo em 
recuperação judicial sejam esquecidas pelas nossas 
autoridades governamentais. 

Nenhuma empresa que possua alguma restri-
ção cadastral, débitos tributários ou que estejam 
em recuperação judicial está obtendo acesso às 
linhas de crédito anunciadas pelo ministro da 
Economia.  Qualquer manifestação em sentido 
contrário é uma verdadeira mentira! o governo fe-
deral, sob pena de ver várias empresas fadarem ao 
insucesso, precisa disponibilizar créditos específicos 
ou até mesmo liberar os bancos a disponibilizarem 
linhas de crédito. 

Estamos em um estado de exceção! Não é o 
momento de se discriminar esse tipo de empresa 
que não chegou a esse ponto por sua culpa exclu-
siva, mas sim pelo excesso de tributos e de juros 
escorchantes. 

o governo federal precisa entender que essas 
empresas, embora possuam restrições cadastrais, 
dívidas tributárias ou se encontram em recupera-
ção judicial, ainda fazem cumprir com sua função 
social, gerando empregos, fomentando a econo-
mia, pagando alguns tributos e, por isso, mesmo 
com a crise da CoViD-19, merecem toda atenção e 
cuidado, pois, caso contrário, terão muitas mortes 
empresariais em seu colo, sem falar no desempre-
go que tal fato acarretará.

sem espaço
a jornalista global natuza nery vaticina: “Para se manter 

de pé o governo federal fez acordo com os deputados do de-
nominado Centrão, oferecendo em troca muitas obras e outros 
benefícios. aí, houve o conhecido choque com o titular da pasta 
de Economia Paulo guedes. aliás, ele está completamente 
desidratado em seu ministério. Mas sua saída agora seria mais 
um problema do que solução”.

brant sumido
No início de 2020, o nome do vice-governador Paulo brant 

aparecia frequentemente nas páginas dos jornais, indicando 
que ele seria um protagonista na sucessão de Belo Horizonte. 
agora, diante da popularidade do prefeito Alexandre Kalil 
(PsD), certamente o temor se abateu sobre brant, que sequer 
aceita discutir este assunto.

Aulas X coronavírus
“Nas grandes cidades, como é são Paulo, com milhões de 

estudantes, o retorno às aulas significará uma oportunidade 
enorme para a circulação da CoViD-19. os estudantes, os pro-
fessores e os parentes seriam alvo fácil do germe”. Afirmação 
do presidente do instituto Butantan, dimas covas.

em defesa do mineiro
“a saída do empresário mineiro salim mattar do Ministério 

da Economia me deixa triste. Ele é um homem sério e estava 
disposto a realizar um bom trabalho, mas, no entanto, foi 
derrubado pela forte burocracia que permeia todos os mean-
dros de Brasília”. opinião do presidente da Câmara Federal, 
deputado rodrigo maia (DEM-RJ), um dos poucos a defender 
mattar abertamente.

falta um norte
Avaliando os acontecimentos financeiros do país, a jorna-

lista Juliana rosa vaticinou: “o governo carece de encontrar 
um norte para a economia até o mês de outubro. Afinal, se 
virar o ano com esta desorganização e descontrole, a fuga de 
investimentos internacionais será a maior da história brasileira. 
Uma verdadeira catástrofe para todos”.

fim da lava Jato
“se depender do procurador-geral da República, augus-

to aras, a operação Lava Jato começa a ser desmontada 
paulatinamente ainda neste final de 2020, para morrer lá 
pelos meados do próximo ano”. opinião do jornalista gerson 
camarotti. será?

lula e bolsonaro
No meio político tudo acontece nas mesmas proporções e 

ao seu tempo. agora, por exemplo, o presidente Jair bolsonaro 
está achando legal distribuir dinheiro para os pobres, especial-
mente no Nordeste do Brasil, onde sua popularidade começou 
a crescer fortemente. É o mesmo roteiro do ex-presidente lula, 
com o Bolsa Família, que no final das contas, se transformou 
em bolsa votos. avaliação da comentarista de política da 
GloboNews, cristiana lôbo.
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Varejo digital cresce 95,4% com
dia dos Pais e fatura r$ 5,4 bilhões

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

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

endo uma das formas de 
aquisição mais usada duran-
te a pandemia, o e-commerce 
segue em alta. Prova disso 
é que o varejo digital foi a 

opção preferida dos brasileiros para as 
compras de Dia dos Pais. a data movi-
mentou R$ 5,4 bilhões para esse tipo de 
comércio, um crescimento nominal de 
95,4% na comparação com o mesmo 
período do ano passado.

as informações foram apuradas pela 
Neotrust/Compre&Confie. segundo a 
análise da companhia, o montante é re-
sultado da maior quantidade de compras 
feitas pela internet nessa época. ao todo, 
foram 13,3 milhões, aumento de 89,4% 
em relação ao mesmo intervalo de tempo 
em 2019. o tíquete médio em 2020 foi 
de R$ 403,80 – valor 3,2% superior ao 
registrado no ano passado.

o estudo também analisou o perfil 
dos compradores e mostrou que pesso-
as de 36 a 50 anos foram as que mais 
fizeram compras pela web no período 
(respondendo por 36% de todos os pedidos 
realizados). Em seguida, estão os de 26 a 
35 anos (31,4%) e, nas últimas posições, 
estão tanto os mais jovens quanto os mais 
velhos: consumidores de até 25 anos e os 
com mais de 51 anos responderam por 
igual porcentagem de volume de compras 
(16,3% cada).

as categorias mais compradas em 
volume durante o período foram moda e 
acessórios, beleza e perfumaria e esporte 
e lazer. Já as que mais movimentaram o 
faturamento foram telefonia, eletrodomés-
ticos, moda e acessórios.

o economista Fábio Tadeu araújo 
explica que o varejo on-line tem de-
sempenhado um papel importante na 
retração econômica sofrida pelo país. 
“apesar de não ser algo novo, a moda-
lidade explodiu - no sentido positivo de 
crescimento muito forte - porque virou 
solução em muitos casos”.

Ele acrescenta que é uma quantidade 
que não está totalmente mensurada, mas 
era grande o número de empresas que 
nunca tinham atuado dentro do varejo 
on-line e que, agora, fazem parte dele. 
“Pode ser um prestador de serviços, restau-
rantes, incluindo os de shopping centers. 
Todo mundo foi obrigado a migrar e esse 
mercado cresceu bastante”.

Para as próximas datas consideradas 
importantes economicamente, araújo 
acredita que a economia receberá uma 
injeção menor de faturamento. “Não pela 
questão de ser on-line ou não, mas pela 
queda da atividade econômica e o fato 
de as pessoas estarem com menos renda, 
o que resulta na necessidade de comprar 
presentes mais baratos. Mas confio tam-
bém que o crescimento vai ser forte”. 

Na avaliação do especialista, a ques-
tão mais interessante é a de que quem 
não estava acostumado a comprar pela 
internet, viu não apenas a praticidade, mas 
também a diferença de preço. “Quando 
percebem que existe, além da vantagem 
prática, um benefício no valor, tendem a 
fazer a migração. a redução de custo leva 
a possibilidade de comprar mais itens. Por 
exemplo, na loja física, o cliente gastaria 
R$ 100 com uma mercadoria, na web ele 
pode adquirir o mesmo produto por R$ 70. 
Esse movimento também pode compensar 
parte da queda da venda do varejo presen-
cial devido à crise econômica”.

Para finalizar, ele acredita que talvez, 
depois da crise sanitária, o varejo on-line 
continue crescendo, mesmo que em 
velocidade menor. “Ele já vinha em um 
desenvolvimento e vai permanecer assim, 
justamente, pelo processo de altíssima 
incorporação de novos clientes durante o 
isolamento social”.

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

Posse

o presidente do tJmg, gilson soares lemes entre os desembargadores empossados 
fabiano rubinger de Queiroz (à esquerda) e José eustáquio lucas Pereira

mor te  sent ida nos 
meios políticos de mi-
nas gerais foi a do jor-
nalista elizeu lopes, que 
trabalhou nos jornais 
diário de minas e hoje 
em dia. ele se aciden-
tou em casa e foi levado 
para o hospital com 
traumatismo craniano, 
vindo a falecer no dia 17 
de agosto, exatamente 
um dia depois de com-
pletar 83 anos.

o medo de VirAr dilmA - Empresários estão temerosos que o pre-
sidente Jair Bolsonaro faça como Dilma Rousseff que, apesar de ser 
economista, não seguiu os conselhos de seus consultores e gastou o que 
não devia resultando nas chamadas “pedaladas fiscais”, quando se usa 
dinheiro que não tem e os valores são maquiados no balanço. Mesmo 
com aquele teatro todo de Bolsonaro, reunindo-se com os presidentes 
da Câmara e do senado e mais o titular da pasta de Economia, Paulo 
Guedes, para reafirmar o seu compromisso com o teto de gastos e regras 
fiscais, ele dá sinais de que vai aplicar mais recursos do que pode e, 
entusiasmado com a pesquisa do Datafolha, que lhe dá um índice de 
aprovação de 37%, quer peitar o seu ministro. segundo Guedes, embora 
esteja em economia de guerra, o Brasil tem trâmites legais para sua 
administração e não pode iniciar uma gastança porque o presidente 
quer estender o abono de emergência aos mais pobres.

crescimento nA PAndemiA - os supermercados não têm do que recla-
mar. as vendas cresceram 9,34% no primeiro semestre, segundo revela 
uma pesquisa feita pela associação Mineira de supermercados. Com 
a pandemia, eles não deixaram de funcionar recebendo seus clientes 
normalmente. Todos os produtos tiveram um aumento de consumo, 
principalmente as bebidas. o auxílio emergencial do governo também 
contribuiu para o incremento no segmento em Minas Gerais.

Ano Perdido - Vamos caminhando para um ano perdido na educação 
e, dificilmente, as escolas vão reabrir suas portas em 2020. Há uma forte 
tendência de só recomeçar as aulas depois que houver uma vacinação em 
massa. Para a ciência que, hoje, é a referência dos prefeitos e governado-
res, abrir colégios pode significar expandir a infecção entre as crianças.

A política em Contagem está efervescente. o atual prefeito alex 
de Freitas, eleito pelo PsDB deixou o partido e, até agora, não estava 
filiado a nenhuma outra sigla. Portanto, pode não ser candidato à 
reeleição. ao que tudo indica, a disputa está entre Marília Campos 
(PT) e ademir Lucas (PsDB), ambos já comandaram a prefeitura da 
cidade por duas vezes. 

em bh, o prefeito alexandre Kalil (PsD) é líder nas pesquisas e 
agora surge o nome do deputado João Vítor Xavier (Cidadania), que 
aparece em segundo lugar como pré-candidato. 

difícil pensar que tem gente que protestou contra o aborto 
realizado numa criança de 10 anos, depois dela ter sido estuprada 
pelo tio. Poucas foram as que pensaram como ficará essa menina 
daqui pra frente.
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domingo, dia 23 de agosto

sra. Vera Lucia alves de Brito - esposa do Prof. otávio Elísio
Fernanda Vaz de Melo 
Úrsula Nogueira, chefe do Departamento de Esportes da itatiaia
Engenheiro Flávio Rocha e sua esposa Berenice 

segunda-feira, 24

Manoel Hagem
Juninho Karam - Brumadinho 
Glória Viegas - esposa de Eduardo Rocha

terça-feira, 25

Roberto Gontijo 
andré Luiz anun
alba Regina Rocha Lizardo
arlene de Paiva, da Cidade de Piau-MG

Quarta-feira, 26

Jornalista Rodrigo Mineiro 
Renato Francelino - Nova Lima 

Quinta-feira, 27

Eduardo Lucas Xavier 
Jornalista Roberto Melo 
Renato de Carvalho Coelho 

sexta-feira, 28

Delegado Gilberto Monteiro
Empresário Dolor santos 
sra. Maria alves Bicalho - esposa de otimar Bicalho
Ex-deputado agostinho Valente 

sábado, 29 

orlando Vaz Filho 
Ex-prefeito sérgio Ferrara
Priscila Freire
Deisimar Tocafundo 
Domingos sávio Baião - Rádio itatiaia 
Ex-deputado antônio Faria Lopes

nova diretoria da Abrajet-mg
toma posse para gestão 2020/22

Durante a solenidade virtual de posse da 
nova diretoria da seccional associação Brasileira 
de Jornalistas de Turismo (abrajet) Minas Gerais, 
o novo presidente da entidade, José aparecido 
Ribeiro, fez o seguinte pronunciamento:

“ao assumir a presidência da abrajet-MG, 
faço com a consciência de que o turismo vive 
a mais severa de todas as crises em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. Foi de longe o 
setor mais afetado pelo inesperado cataclismo 
global. a indústria que movimentava R$ 170 
bilhões anuais só no Brasil - responsável por 9% 
do Produto interno Bruto (PiB) -, de repente viu 
a profecia de Raul seixas se confirmar: ‘a terra 
de fato parou’. Da noite para o dia, as viagens 
foram resumidas aos deslocamentos de retorno 
para casa. Turistas, executivos e viajantes pas-
saram a navegar pelo mundo virtual por meio 
da webinar. o mundo desacelerou e com ele 
o turismo que movimentava pessoas e gerava 
milhões de empregos. Diante deste novo cenário 
de incertezas, o turismo também se vê obrigado 
a uma reinvenção. a dimensão da catástrofe vale 
lembrar, nem sempre respeita a ordem dos fatos. 
Não é por acaso que se dá tanto valor às más 
notícias. o jornalista de turismo não está alheio 
a este cenário de manipulações e terror midiáti-
co. as notícias sobre a pandemia seguem uma 
lógica própria cuja motivação está longe de ser a 
saúde e o bem-estar da população. a cobertura 
jornalística tem se mostrado afastada da ética e 
isso nos entristece. Em um país onde a imprensa 
deixou de produzir notícia e passou a vender opi-

niões, o jornalista tem o dever de refletir e rever 
conceitos. Ele recebeu da sociedade a missão de 
validador e portador da notícia, ocupando lugar 
privilegiado. É neste novo contexto que o profis-
sional de imprensa especializada passa a atuar 
como agente transformador, produzindo com 
ética o conteúdo que além de informar, possa 
melhorar e trazer esperança para as pessoas, 
sem faltar com a verdade que é o seu norte. o 
turismo não é uma ilha, movimenta 152 setores 
da economia, e não por acaso carrega a nobre 
missão de promover oportunidades e diminuir 
desigualdades. a sociedade clama por respostas 
para os, que da noite para o dia, perderam 
tudo com a pandemia. Devemos lembrar que 
mesmo diante de tantas transformações, nada 
substituiu a experiência presencial. Não há 
tecnologia suficiente, e acredito que não haverá 
instrumental tecnológico capaz de transportar 
pessoas provocando nelas o que só a experiên-
cia in loco possibilita. o que fazer então diante do 
‘novo normal’ e com aqueles que têm no turismo 
a sua única fonte de sobrevivência? Para cada 
um, uma resposta, e para cada resposta uma 
abordagem jornalística que deve ser fiel aos fatos. 
atuando desde 1988 no setor, sou testemunha 
de grandes transformações, da evolução que 
o turismo experimentou nos últimos 35 anos. 
Vi o fax símile substituir o telex. Este que, por 
sua vez, foi substituído pelo e-mail e, hoje, pelo 
WhatsApp e streamings. Lembro-me dos tempos 
em que as passagens áreas eram emitidas por 
bilhetes escritos à mão em papel carbono e 

em lojas físicas. Hoje nada disso existe, mas as 
viagens continuam e a busca das pessoas segue 
sendo o desejo de viajar. apesar das mudanças, 
gestores do turismo seguem com o desafio do 
maior de todos os recursos, o humano. Cada 
vez que uma operação ocorre nesta espetacular 
cadeia produtiva, milhares de trabalhadores são 
acionados para realizar sonhos e proporcionar ex-
periências. Neste cenário o jornalista de turismo 
tem a missão de tornar público que tão ou mais 
importante do que o produto e a infraestrutura 
turística é quem faz essa máquina funcionar em 
sincronia: as pessoas, elas fazem toda diferença. 
No que depender da abrajet-MG, o turismo terá 
um aliado presente, otimista e entusiasmado na 
promoção do destino, na defesa dos profissionais 
que fazem desta indústria sem chaminés pro-
messa de oportunidades. Hoje, ela é a segunda 
indústria que mais gera riquezas, concorrendo 
com a de defesa. Mas no futuro ela deverá ser 
a primeira e a mais importante. É nisso que 
acreditamos”, disse.

a solenidade contou ainda com a participa-
ção do presidente nacional da abrajet, Evandro 
Novak (sC); do senador antonio anastasia (PsD); 
do deputado federal Newton Cardoso Junior 
(MDB), presidente da Comissão de Turismo da Câ-
mara; do secretário de Estado adjunto de Cultura 
e Turismo de MG, Bernardo silviano Brandão; e 
de representantes de entidades congêneres abih, 
abrasel, skal, sindetur, BH Conventions & Visitors 
Bureau e Conselhos Estadual de Turismo, Muni-
cipal de Turismo de Belo Horizonte e aCMinas.
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

mais de 25 milhões de
brasileiros sofrem de refluxo

egundo dados do Colé-
gio Brasileiro de Cirur-
gia Digestiva (CBCD), o 
refluxo gastroesofágico 

acomete cerca de 25,2 milhões de 
brasileiros, o equivalente a 12% 
da população. o problema tem 
tratamento que varia desde as mu-
danças de hábitos alimentares até 
cirurgia para correção do quadro.

o gastroenterologista e endos-
copista Mauro Jácome explica que 
se trata de uma condição patoló-
gica, em que o conteúdo do estô-
mago reflui, ou seja, retorna para 
o esôfago em excesso, provocando 
diversos sintomas e desencadean-
do complicações. “sintomas como 
queimação no peito ou na região 
epigástrica (parte superior e média 
do abdome, localizada dentro do 
ângulo esternal), 
náuseas, regur-
gitação, tosse, 
s e n s a ç ã o  d e 
bolo na garganta 
são frequentes. 
o refluxo pode 
causar também 
problemas respi-
ratórios, otorri-
nolaringológicos 
e dentários”.

Jácome esclarece que, geral-
mente, o quadro é proveniente de 
alterações anatômicas na junção 
entre o esôfago e o estômago. “a 

obesidade também é um agente 
causador do refluxo, além da 
ingestão de alguns alimentos 
e medicamentos que reduzem 
a pressão da válvula inferior do 
esôfago”.

o diagnóstico requer consulta 
com um especialista da área. 
“o profissional vai analisar os 
sinais e realizar exames como a 
endoscopia, pHmetria e mano-
metria esofágica, cintilografia ou 
radiologia”.

Ele acrescenta que existem  
tratamentos variados. “Pode ser 
feito com medicações contra o 
refluxo, procedimentos por endos-
copia como a radiofrequência não 
ablativa stretta, em alguns casos, 
a opção é a cirurgia”.

Alimentação

a nutricionista andrea Marim 
esclarece que a 
dieta deve ser 
equilibrada e va-
riada, sendo im-
portante incluir 
frutas, vegetais 
e carnes bran-
cas. “ainda é re-
comendado evi-
tar o consumo 
de alimentos de 
difícil digestão 

ou que causem irritação no es-
tômago, como frituras, pimenta, 
carnes vermelhas, salsicha, lingui-
ça e bacon”.

a especialista lista alguns hábi-
tos que devem ser adotados como 
comer pequenas porções a cada 2 
ou 3 horas; evitar beber líquidos 
durante as refeições; não comer 
de 3 a 4 horas antes de deitar ou 
fazer exercícios logo após ter se ali-
mentado; e aumentar o consumo 
de frutas e legumes. “além disso, 
a pessoa deve comer lentamente, 
em um ambiente tranquilo e dor-
mir em um ângulo de 45 graus, 

colocando uma almofada ou ele-
vando a cabeceira da cama a fim 
de diminuir o refluxo noturno. É 
importante também diminuir o uso 
de roupas apertadas, pois podem 
aumentar a pressão no estômago”.

andrea ainda faz um alerta: 
“aqueles que estão acima do 
peso devem realizar uma dieta 
equilibrada e hipocalórica, que 
favoreça no emagrecimento. É 
fundamental ir a um nutricionista 

para que seja estabelecido um 
plano nutricional adequado com 
as necessidades de cada um”.

Mesmo não estando acima do 
peso, a consultora de imagem Dé-
bora Campos decidiu buscar o au-
xílio de um nutricionista para aliar 
ao tratamento do refluxo. “Percebi 
que, mesmo com a medicação, ain-
da me sentia mal com alguns pra-
tos, então decidi ter um plano ali-
mentar feito exatamente pra mim”.

Em tratamento há um mês e 
meio, ela já  nota uma melhora 
no quadro. “Não sinto mais as 
dores, que era o que mais me 
preocupava, e o refluxo me-
lhorou muito. Pretendo seguir 
com o plano alimentar, pois, 
além de amenizar sintomas da 
doença, percebi outras diferen-
ças significativas no meu corpo, 
como intestino, pele, cabelo e 
disposição física”, conclui.

diagnóstico
requer

consulta com
especialista

da área

tratamento pode variar entre hábitos mais saudáveis e até cirurgia
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Nos últimos 20 anos, as en-
fermidades zoonóticas, ou seja, as 
transmitidas de animais para os 
seres humanos, provocaram perdas 
econômicas superiores a Us$ 100 
bilhões. a conta ainda não inclui a 
CoViD-19, cuja origem é atribuída 
provavelmente a morcegos e ao 
pangolim. a pandemia, além da 
irreparável morte de milhares de 
pessoas, deverá causar prejuízos 
globais de Us$ 9 trilhões.

os dados constam de novo es-
tudo, intitulado “Prevenir a próxima 
pandemia: doenças zoonóticas e 
como quebrar a cadeia de trans-
missão”, elaborado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio 
ambiente (Pnuma) e o instituto 
internacional de Pesquisa Pecuária 
(iLRi). o trabalho alerta e lembra 
que o novo coronavírus, que, até 6 
de julho, data de sua divulgação, 
já havia provocado mais de meio 
milhão de óbitos em todo o mundo, 
é apenas a mais recente dentre 
várias infecções disseminadas por 
ações humanas equivocadas, fa-
vorecendo o contágio a partir de 
animais. alguns exemplos são o 
ebola, síndrome Respiratória do 
oriente Médio (MERs), Febre do 
Nilo ocidental e Febre do Vale Rift.

Estima-se que aproximada-
mente 60% das infecções humanas 
tenham origem em animais, índice 
que chega a 75% quando consi-
deradas as enfermidades novas e 
emergentes, como a que estamos 
enfrentando neste momento. a 
maioria surge por meio do sistema 
de alimentação, pela forma como 
grupos populacionais obtêm e 
cultivam algumas lavouras, produ-
zem, comercializam e consomem 
animais, bem como as intersecções 
de tudo isso com o meio ambiente. 
Quem, como eu, nasceu, foi criado 

e sempre trabalhou no campo, co-
nhece bem esse tipo de problema.

são 7 as causas das doenças zo-
onóticas identificadas pelo estudo: 
o crescimento da demanda por pro-
teínas animais; a intensificação de 
práticas agrícolas não sustentáveis; 
o aumento do uso e exploração 
de espécies silvestres; a utilização 
insustentável dos recursos naturais, 
acelerada pela urbanização, ocu-
pação irregular do solo e indústria 
extrativa não regulamentada; 
o aumento dos deslocamentos 
humanos em todo o planeta; alte-
rações no suprimento de alimentos; 
e as mudanças climáticas.

analisando esses “7 pecados 
capitais”, percebemos que a inse-
gurança alimentar é uma causa 
significativa da transmissão de 
doenças novas de animais para 
humanos. Com fome, flagelo que 
atinge mais de 800 milhões de 
habitantes da Terra, as pessoas 
comem o que tiverem à disposição, 
incluindo espécies silvestres. assim, 
a humanidade vai pagando um 
preço cada vez mais elevado por 
não solucionar o grave problema 
da insegurança alimentar, uma res-
ponsabilidade de todos os governos 
e os povos.

Nota-se que as 7 causas das 
doenças zoonóticas têm como 
epicentro a prática equivocada 
da agropecuária ou ausência 
dela e a baixa oferta de comida 
em regiões e bolsões de sub-
desenvolvimento, bem como o 
dano ambiental causado por 
esses problemas, para o qual 
também contribuem todos os 
fatores conhecidos da economia 
do carbono. Fica muito claro que a 
“vacina” contra essas causas está 
no agronegócio sustentável, que 
produz alimentos com segurança 

sanitária e combustíveis mais 
limpos, renováveis e sustentáveis, 
como o etanol, que reduzem 
bastante a emissão de gases de 
efeito-estufa, ajudando a conter 
o aquecimento terrestre.

o Brasil tem encontrado res-
postas para essas questões, pois 
sua agropecuária é uma das mais 
avançadas do mundo, com alta 
capacidade de produção de ali-
mentos, commodities e biocom-
bustíveis. Tais atividades realizam-
-se sob a regulação do Código 
Florestal (Lei 12.651/2012), que 
estabelece normas para proteção 
da vegetação nativa e reservas 
legais no campo. Esta é a realida-
de dos estabelecimentos e polos 
rurais avançados, predominantes 
em amplas áreas destinadas às 
lavouras e à criação de rebanhos.

Nosso desafio é expandir cada 
vez mais as fronteiras da agrope-
cuária sustentável e coibir práticas 
ecologicamente lesivas, para o que 
devem contribuir políticas públicas 
eficazes para o setor. Também é fun-
damental trabalhar pela segurança 
alimentar de todos os brasileiros, 
e a melhor maneira de fazermos 
isso é solucionando os problemas 
econômicos históricos que temos 
enfrentado.

Conforme conclui o próprio 
estudo do Pnuma, a ciência é clara 
ao afirmar que, se continuarmos 
explorando o meio selvagem e 
destruindo os ecossistemas, pode-
mos esperar um fluxo constante de 
doenças transmitidas de animais 
para seres humanos. Diante disso, 
reitero que numerosas das respos-
tas encontram-se na agropecuária 
sustentável. assim, precisamos fazer 
seus benefícios alcançarem cada 
vez mais habitantes de nosso país 
e pessoas em todo o mundo.

os 7 pecados capitais
das doenças zoonóticas
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leíse costa

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.

Para metade dos homens jovens, o feminismo
atrapalha o sucesso masculino, diz pesquisa

agora o feminismo foi longe demais” é 
um meme da internet, normalmente, 
usado em situações que exemplificam 

as diversas formas de independência feminina. ou 
pelo menos, costumava ser. isso porque segundo 
um relatório divulgado pela organização britânica 
Hope Not Hate, metade dos meninos e homens 
entre 16 e 24 anos, não veem o termo como uma 
piada e, de fato, acredita que o feminismo “foi longe 
demais e torna mais difícil a eles alcançar sucesso”.

o estudo “Jovens em tempos de CoViD-19” 
ouviu mais de 2 mil pessoas entre 16 e 24 anos, 
a denominada “geração Z”, sobre uma variedade 
de assuntos, incluindo a pressão sentida por esses 
jovens sobre seu futuro, a falta de representação 
política, racismo, LGBTfobia e misoginia. Para 
isso, o levantamento separou os jovens em tribos 
de acordo com suas visões de mundo: apáticos, 
céticos, aspirantes a liberais, progressistas, liberais 
convictos, ativistas de esquerda e conservadores 
reacionários.

No geral, quando perguntados sobre a frase 
“o feminismo foi longe demais e torna mais difícil 
para os homens terem sucesso”, mais  jovens 
concordaram (36%) do que discordaram (35%) da 
afirmação. Porém, entre os homens, 50% apro-
varam, enquanto apenas 21% discordaram. Já no 
grupo de conservadores reacionários, 75% sentem 
que o feminismo está impedindo os homens de 
algo, enquanto apenas 3% do grupo ativistas de 
esquerda sentem o mesmo. 

outros dados coletados pelo estudo é de que 
quase um em cada cinco jovens (18%) tem opiniões 
negativas sobre feministas e 14% veem ativistas 
anti-aborto positivamente.  

Para a diretora da Coligação Fim da Violência 
Contra as Mulheres, sarah Green, é preciso desa-
fiar aqueles que defendem a ideia de soma-zero 
(jogo em que o ganho de um jogador representa 
necessariamente a perda para o outro joga-
dor) quando o assunto é igualdade de gênero. 
“Muitas das descobertas deste relatório são 

profundamente preocupantes. Principalmente, 
a de homens jovens com atitudes racistas, visões 
sexistas e misóginas. É muito triste que, após 
décadas de ativismo antirracista e feminista, 
mudanças sociais e políticas, uma proporção 
significativa de homens jovens sintam que algo 
lhes foi tirado e que o fato de mulheres e mino-
rias étnicas terem conquistado mais liberdade 
e igualdade signifique que eles perderam algo. 
Devemos desafiar aqueles que impulsionam 
essa ideia de soma-zero sobre poder e igualdade 
de frente, porque quando esse sentimento de 
frustração e direito à superioridade não é en-
frentado, os danos causados a vida das mulheres 
são grandes”, afirma.

geração coronavírus

além das respostas sobre feminismo, igualdade 
e direitos reprodutivos, a pesquisa também desco-
briu que 55% dos jovens acreditam que a pandemia 
de CoViD-19 limitou suas perspectivas futuras e 41% 
têm uma ideia geral pessimista sobre o futuro. 

apenas metade pensa que dentro de 5 anos 
terá um bom emprego e um lugar digno para 
viver. a ansiedade em relação ao futuro também 
está dividindo gerações: a maioria deles (67%) 
concorda que sua geração pagará o preço por uma 
pandemia que afetou principalmente os idosos.

o relatório destaca a necessidade de ação ime-
diata para lidar com as preocupações dos jovens, 
que estão sob pressão e temerosos a respeito de 
um futuro quando a CoViD-19 acabar. “Muitos já 
se sentem inseguros e alguns procuram respostas 
na desconfiança, na culpa e no desengajamento 
político. Esses sentimentos serão ampliados no 
contexto pós-pandêmico, a menos que uma 
ação urgente e decisiva seja tomada. Há uma 
necessidade clara de um plano de recuperação 
para apoiar os jovens durante a crise sanitária e 
as consequências em longo prazo que isso terá”, 
destaca o documento.

“É muito triste que, após décadas de ativismo
antirracista e feminista, mudanças sociais e

políticas, uma proporção significativa de
homens jovens sintam que algo lhes foi tirado

e que o fato de mulheres e minorias étnicas
terem conquistado mais liberdade e

igualdade signifique que eles perderam algo”
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frente Parlamentar 
minas china é lançada

Iniciativa tem como objetivo estreitar os laços comerciais entre o Estado e o país asiático
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Câmara de BH vai debater se
CoViD-19 pode ser considerada

como acidente de trabalho 
a Comissão Especial de Estudo - Direitos Trabalhistas dos servidores 

e Empregados Públicos Municipais vai realizar nova audiência pública, 
no dia 25 de agosto, para debater a emissão de Comunicação de 
acidente de Trabalho (CaT) para doentes por CoViD-19, pela prefei-
tura. a decisão foi tomada em reunião no dia 18 e dá continuidade 
ao debate anterior, realizado em 4 de agosto, com representantes de 
trabalhadores da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel). 

a nova audiência discutirá decisão do supremo Tribunal Federal 
(sTF), que enquadra a CoViD-19 como acidente de trabalho; e proto-
colos de segurança para servidores públicos da capital. os vereadores 
também aprovaram pedido de informação ao Executivo, sobre a 
emissão de CaTs no município.

o objetivo da audiência pública, marcada para dia 25 de agosto, 
às 9h30, é debater a atual situação dos servidores públicos, tendo em 
vista a nova decisão do sTF, que enquadra a CoViD-19 como acidente 
de trabalho. Na oportunidade, também será discutida a emissão de 
protocolos de segurança, para cada órgão e empresa pública de Belo 
Horizonte. Conforme justificativa do requerimento que solicita a audi-
ência, é fundamental a emissão da CaT, devido à possibilidade desses 
servidores contraírem doenças crônicas cardiovasculares, pulmonares 
e cerebrais, em decorrência da CoViD. 

segundo os requerentes, a prefeitura não tem emitido CaTs a trabalha-
dores contaminados. serão convidados para a audiência representantes da 
Urbel, Prodabel, sLU, Belotur, BHTrans, Hospital odilon Behrens e PBH ativos.

Na reunião foi aprovado ainda, pedido de informação à secretaria 
Municipal de Planejamento de Belo Horizonte, a fim de obter dados 
sobre a emissão de CaTs pela PBH na cidade. serão solicitadas infor-
mações relativas à oferta de CaTs aos servidores do município; e sobre 
o recebimento desses comunicados, por órgãos/fundações/empresas 
públicas, após a decisão do sTF.

medida Provisória

Em audiência da Comissão, representantes dos trabalhadores 
frisaram a necessidade da Urbel se pronunciar a respeito da emissão 
da CaT, em caso de doentes por CoViD-19. o motivo da demanda foi 
a Medida Provisória (MP) 927/20, sobre “medidas trabalhistas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus”, alvo de liminar do sTF, que retirou do mesmo artigo que 
não considerava como doença ocupacional casos de contaminação 
por CoViD-19. Posteriormente, a MP perdeu a validade.

segundo a delegacia sindical do sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de assessoramento, Pesquisa, Perícias, informações e 
Congêneres de Minas Gerais (sintappi/MG) e a fiscalização de Trans-
porte e Trânsito da BHTrans, a empresa tem se esquivado de emitir a 
CaT e há notícias de complicações pós-contaminação pela CoViD-19, 
como problemas hepáticos, renais e cardiológicos. De acordo com a 
categoria, foram obtidos protocolos de atendimento, após muita luta.

Expo Móveis Rústicos de Passos
terá a primeira edição virtual

Em sua 4ª edição, a Expo Móveis Rústicos 
de Passos se reinventa para atender 
às necessidades do mercado, com 
segurança e comodidade, e realiza a 

primeira edição virtual do evento, que já faz parte 
do calendário do setor moveleiro. Nos dias 24, 
25 e 26 de setembro, cerca de 15 fabricantes e 
expositores locais vão apresentar seus trabalhos 
em uma ferramenta digital para fazer negócios 
no atacado e varejo.

a feira é uma realização da Federação das 
indústrias de Minas Gerais (Fiemg), serviço Bra-
sileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(sebrae), sindicato das indústrias de Mobiliário 
e artesanatos de Madeira do Estado de Minas 
Gerais (sindimov-MG) e da associação Comer-
cial e industrial de Móveis de Passos (acimov) e 
conta com o apoio da prefeitura, da associação 
Comercial e industrial de Passos (acip) e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade (CDL).

“Esta é uma feira jovem, porém seu sucesso 
já é consolidado. Com o surgimento da pan-
demia da CoViD-19, a exposição teve que ser 
adiada. Diante da nova realidade, pensamos 
fora da caixa e faremos a edição virtual para 
manter a tradição e as conexões de negócios já 
estabelecidas nas edições anteriores”, explica a 
presidente do sindimov-MG, iara abade.

os realizadores vão disponibilizar uma fer-
ramenta virtual pensada no conceito de uma 
“Casa Virtual”, onde o comprador poderá acessar 
diversos locais ambientados com móveis rústicos. 
os expositores terão lojas virtuais, nas quais o 

comprador poderá ter acesso às informações 
técnicas de cada produto, preços e ainda poderão 
fechar a compra e realizar o pagamento, tudo 
on-line e de forma segura.

expectativa de bons negócios

a família de Elizabeth Lacerda andrade tem 
uma longa relação com a arte de fabricar móveis 
rústicos, graças à experiência de ter atuado em 
tradicionais marcenarias na região. Em 2007, 
Elizabeth e o marido resolveram criar o próprio 
negócio, a Marcenaria do Paulinho. a ideia 
deu tão certo que, em 2011, eles abriram a loja 
a Casa da arte Móveis.

“Nós participamos da feira desde a primeira 
edição e sempre foi muito bom para mostrarmos 
a cara do nosso trabalho. Em 2019, fizemos bons 
negócios, vendemos muito para são Paulo e 
para o Rio de Janeiro, mas o que mais nos 
surpreendeu foi que o povo de Passos apoiou 
bastante”, celebra andrade.

Para ela, a tradição da Expo Móveis Rústicos 
pode ajudar neste momento desafiador da eco-
nomia. “Vender on-line será uma experiência 
nova, mas seguimos confiantes de que vamos 
fazer boas vendas. Estou acreditando muito nesta 
novidade”, afirma a empresária.

Para mais informações sobre a Expo Móveis 
Rústicos, como participar do evento e como fazer 
suas compras, acesse o site www.sindimov-mg.
com.br e fique atento às novidades.

“Diante da nova
realidade,

pensamos fora
da caixa e
faremos a

edição virtual
para manter
a tradição e
as conexões
de negócios

já estabelecidas
nas edições
anteriores”

orçamento do Poder
Judiciário para 2021
começa a ser discutido

D iretores, magistrados e servidores que in-
tegram o Comitê Executivo do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) começaram 
a debater no dia 14 de agosto a proposta 

orçamentária do Poder Judiciário mineiro para 2021. 
o presidente do TJMG, Gilson soares, comandou a reu-
nião, composta por videoconferência e acompanhada 
por 35 participantes.

Foram apresentadas as estimativas de receitas 
e despesas previstas para o ano que vem. o Comitê 
Executivo do orçamento vai aprimorar a proposta. 
antes de ser apreciada pelos desembargadores que 
compõem o Órgão Especial, em reunião agendada 
para o próximo dia 28 de agosto, e posteriormente 
enviada ao Executivo, a programação orçamentária 
será analisada em mais duas etapas.

semana passada, o documento foi debatido pelo 
Comitê Gestor Regional, que é composto por magis-
trados e servidores das regionais do Estado de Minas 
Gerais, em reunião por videoconferência.

a proposta será validada ainda pelos desembarga-
dores que compõem a Comissão de orçamento e pelo 
grupo gestor do Fundo Especial do Poder Judiciário 
(FEPJ), para depois ser encaminhada à apreciação 
do Órgão Especial, em sessão marcada para o fim 
deste mês.

Da sala de reuniões do gabinete da Presidência 
participaram o diretor-executivo da secretaria Execu-
tiva de Planejamento e Qualidade na Gestão institu-
cional (seplag), João Vítor silveira Rezende; o diretor 
executivo de Finanças e Execução orçamentária 
(Dirfin), Eduardo antônio Codo santos; o secretário-
-executivo da secretaria Especial da Presidência e das 
Comissões Permanentes (sespre), Guilherme augusto 
Mendes do Vale; o juiz auxiliar da presidência, Rui de 
almeida Magalhães, e o assessor especial da Presi-
dência, Renato soares.
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conexão 

a iniciativa fez parte do evento Conexão Minas China que tratou da primeira semana da Chi-
na em Minas, em razão da comemoração do Dia da imigração Chinesa no Brasil (15 de agosto).

o evento, realizado pelo Fórum de Desenvolvimento Minas China via plataformas digitais, 
contou com programação que incluiu debates, reuniões estratégicas e lançamentos. a iniciativa 
foi dirigida a empresários, lideranças políticas, estudantes e professores dos cursos de economia, 
direito, relações internacionais e comércio exterior.

o Fórum, que atua há 3 anos pelo fortalecimento das relações comerciais e de amizade 
entre o Estado e a China, tem pautado as autoridades mineiras em relação a demandas e 
oportunidades existentes nesta relação bilateral.

Foi lançada, no dia 18 de agosto, 
a Frente Parlamentar Minas China. o 
objetivo é fortalecer a relação entre o 
Estado e o país asiático. o presidente 

da frente é o deputado Glaycon Franco (PV) e 
o vice, o deputado Thiago Cota (MDB).

o lançamento realizado on-line reuniu 
empresários mineiros e chineses, além de po-
líticos. o presidente da assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (aLMG), deputado agostinho 
Patrus (PV), por meio de vídeo, enfatizou a 
relevância da frente parlamentar. “são 47 
parlamentares desta Casa com 17 partidos 
representados, o que mostra a capilaridade 
e a força deste trabalho junto à aLMG”, disse.

Ele acrescentou que a iniciativa mostra 
que a assembleia Legislativa quer se dedicar 
à relação entre Minas e a China. “o mercado 
chinês é responsável por cerca de 30% de tudo 
o que é exportado do nosso Estado”, ressaltou, 

lembrando que o país asiático é o principal 
parceiro comercial de Minas.

o deputado Glaycon Franco, que também 
é vice-presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da aLMG, defendeu a cria-
ção de um escritório de negócios na China, o 
que deve fortalecer a parceria comercial com o 

Estado. “Nós temos que mostrar para a China 
as nossas riquezas, os nossos polos produtivos 
e produtos genuínos”, disse.

Também participaram do evento a depu-
tada ana Paula siqueira (Rede) e os depu-
tados Dalmo Ribeiro silva (PsDB) e Virgílio 
Guimarães (PT).

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg?codUf=14
http://sindimov-mg.com.br/
https://acimov.com.br/home
http://acipassos.com.br/home
https://fcdlmg.org.br/author/2ca4c54213af7eccbcc278920e189e4f/
http://www.sindimov-mg.com.br/
http://www.sindimov-mg.com.br/


C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de agosto de 2020

P

governo de minas reduz gastos
com frota e economiza r$ 30,5 mi

o  t r a b a l h o 
de redimensiona-
mento da frota 
estadual realizado 
pelo governo de 
Minas já garantiu 
uma economia 
superior a R$ 5,6 
milhões para o Es-
tado em 2020. as 
medidas de dimi-
nuição de gastos 
adotadas, como 
leilão de veículos 
e redução de au-
tomóveis locados 
com empresas privadas, já pouparam R$ 30,5 
milhões aos cofres públicos desde que a po-
lítica de gestão de frota por indicadores foi 
implantada, em janeiro de 2019.

a frota oficial do Estado, que atende a 
administração direta, autarquias e funda-
ções, teve redução superior a 750 veículos em 
2020. somente este ano, até o mês de junho, 
foram 638 automóveis próprios leiloados, 
proporcionando uma arrecadação de R$ 6,53 
milhões. outros 255 carros alugados foram 
devolvidos às locadoras. No mesmo período, 
foram incorporados 110 veículos. a economia 
projetada para o período, de R$ 5,6 milhões, 
também considera a redução dos gastos com 
manutenção de carros próprios.

De acordo com o subsecretário do Centro 
de serviços Compartilhados (CsC), da secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão 
(seplag), Rodrigo Matias, para fazer à reade-
quação da frota a pasta monitora parâmetros 
como ociosidade, consumo médio e período 
em que veículos ficam sem ser utilizados.

“o governo de Minas tem a preocupação 
de utilizar o dinheiro público da melhor forma. 
Tirando veículos antieconômicos, garantimos 
uma frota mais moderna e com menos investi-
mento”, explica o subsecretário. Desde o início 
da gestão, a frota de automóveis locados teve 
uma redução de 37% – de 3.957 carros aluga-
dos em janeiro de 2019 para 2.455 em agosto 
de 2020. No total, a frota oficial foi reduzida 
de 23.169 veículos para 20.676.

os leilões do governo de Minas são reali-
zados virtualmente por meio do sistema de 
Leilão Eletrônico. atualmente, todos os bens 
materiais inservíveis do Estado são vendidos 
pela plataforma, disponível no site www.
leiloes.mg.gov.br.

além dos 638 veículos leiloados até 
junho deste ano, outros 1.711 veículos foram 
alienados em 2019, somando uma arrecada-
ção de R$ 21,4 milhões para o Estado.

Amm e sebrae lançam projeto
“desenvolve minas gerais”

Em live no dia 14 de agosto foi lançado o pro-
jeto Desenvolve Minas Gerais, parceria entre 
a associação Mineira de Municípios (aMM) 
e o serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (sebrae), que pretende, 

em sua primeira fase, alavancar a retomada do desen-
volvimento econômico local em todos os municípios 
do Estado impactados pela pandemia do coronavírus.

Participaram do evento on-line o presidente da 
aMM, vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, 
Julvan Lacerda (MDB); o presidente do sebrae Nacio-
nal, Carlos Melles; o diretor técnico do sebrae Minas, 
João Cruz; e o governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo).

o principal objetivo do projeto, que tem o apoio 
do governo de Minas, por meio da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, é criar estratégias para 
o desenvolvimento local com a mobilização do poder 
público, iniciativa privada e o terceiro setor, criando 
condições favoráveis de sobrevivência dos pequenos 
negócios, que são fonte de trabalho e renda para mi-
lhões de pessoas em todos os 853 municípios.

 “a aMM tem a clareza que, mesmo com as difi-
culdades que os prefeitos mineiros têm passado com a 
pandemia, e ainda tendo à frente eleições municipais, há 
a responsabilidade de levar a todos esse debate, para que, 
juntamente com o sebrae e o apoio de diversos parceiros, 
possamos capacitar os gestores em favor do desenvolvi-
mento econômico local em busca de ações e soluções 
para otimizar o comércio e a pequena indústria, fazendo 
o dinheiro circular nos municípios”, destaca Lacerda.

Zema ressaltou a importância de projetos e ações 
que ajudem a reduzir os impactos econômicos causados 
pela pandemia. “Não estamos medindo esforços para 
equipar os hospitais e salvar vidas. E a nossa luta contra o 
coronavírus se estende também para a área econômica, 
que sabemos o quanto foi afetada pela pandemia. Muitas 
pessoas perderam seus empregos, viram a renda cair, 
estão tentando reerguer seus negócios. Faremos tudo 
que estiver ao nosso alcance para ajudar esses mineiros. 
os projetos que também visam resgatar a economia nos 
municípios terão todo o nosso apoio”, disse.

o presidente do sebrae nacional, Carlos Melles, 
destacou que, para se realizar o desenvolvimento 
econômico local, é necessário um bom embasamento 
técnico. “Porque sem uma boa capacidade de gestão, 
sem um bom plano, bem estruturado, não se anda. E 

aí vem o papel do empresariado no desenvolvimento 
do estado, e entra o papel do sebrae na orientação do 
empreendedor, ensinando o processo de gestão, busca 
de recursos, qualificação pessoal, uma série de ações 
que valorizam o empresário. Por isso, está pronto para 
ajudar no desenvolvimento regional, fomentando, 
instruindo e fazendo a melhor gestão possível”, disse.

Projeto

o Desenvolve Minas Gerais faz parte do convênio 
celebrado entre a aMM e o sebrae Minas durante o 
Delta Fórum – Encontro de Desenvolvimento Econô-
mico para Lideranças e Territórios, realizado em Belo 
Horizonte, em dezembro do ano passado. a iniciativa 
criará suporte técnico e capacitação aos gestores, 
servidores, empresários e comerciantes na implemen-
tação de medidas e ações que favoreçam os pequenos 
negócios e a sustentabilidade econômica local.

Para isso, a primeira etapa da parceria será a re-
alização do “aMM nos Municípios – Encontro On-line 
nas Microrregionais”, por meio de reuniões virtuais em 
parceria com as 44 microrregionais mineiras e as nove 
regionais do sebrae Minas. Esses webinários contarão 
com a participação de técnicos da aMM, do sebrae e 

de entidades parceiras, que vão vislumbrar as carac-
terísticas de cada uma das microrregiões do Estado e 
analisar aquilo que é mais importante de ser debatido.

 “Para apoiar os municípios no enfrentamento 
deste desafio, foi criada essa Estratégia para o Desen-
volvimento Econômico Local. Nosso objetivo é oferecer 
suporte técnico aos municípios na implementação de 
medidas e ações que favoreçam os pequenos negócios 
e a sustentabilidade econômica local”, afirma o diretor 
técnico do sebrae Minas.

Para os encontros on-line, serão chamados os 
atores do poder público, como secretários municipais, 
vereadores, servidores públicos; e do terceiro setor, como 
associações comerciais, industriais, câmaras de dirigen-
tes lojistas, cooperativas, comerciantes e produtores de 
pequenos negócios; e a população de um modo geral, 
para que todos possam ter orientações técnicas e capa-
citação sobre como buscar financiamentos e recursos.

serão apresentados também casos de sucesso, seja 
de empresários, seja de gestores, soluções inteligentes 
para sair da crise e que possam propiciar caminhos e 
soluções para empreendedores de pequenos negócios 
locais se desenvolverem, criando mais emprego e 
fomentando a economia dos municípios. “o pacote 
de medidas proposto pode beneficiar entre 700 e 850 
mil pequenos negócios no estado, preservando quase 
2 milhões de empregos. o que estamos propondo é a 
mobilização do poder público em um esforço de criar 
condições para a sobrevivência dos pequenos negó-
cios, que são fonte de trabalho e renda para milhares 
de pessoas”, reforça Cruz.

No segundo momento, a expectativa é que seja 
possível retomar os encontros presencialmente, 
envolvendo os novos gestores eleitos nas eleições 
de novembro. “serão elaborados diagnósticos das 
varias regiões do Estado, para ver quais as ações que, 
se implementadas pelos gestores, com o apoio dos 
empresários e do terceiro setor, vão fazer aquela região 
se desenvolver mais rapidamente”, explica Lacerda.

o projeto prevê ainda ações até 2022, envolvendo 
também o Congresso Mineiro de Municípios.
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No Dia do Ciclista, vereadora Cassinha 
garante agenda com prefeito de ipatinga

subsecretário
rodrigo matias
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o principal objetivo
do projeto é criar
estratégias para o

desenvolvimento local
com a mobilização
do poder público,
iniciativa privada
e o terceiro setor

or solicitação da vereadora Cassinha 
Carvalho (PL), o chefe do Executivo de 
ipatinga, Nardyello Rocha (Cidadania), 
recebeu cinco diferentes grupos de 
porta-vozes de demandas do segmen-
to, representando os mais de 10 mil 

amantes da modalidade na região. 
Propositalmente, a agenda solicitada pela 

vereadora se deu no Dia Nacional do Ciclista, 19 
de agosto. a data foi estipulada oficialmente por 
meio da Lei Federal 13.508/2017, em memória ao 
biólogo e ciclista brasiliense Pedro Davison, de 25 
anos, uma das muitas vítimas do trânsito, que foi 
atropelado e morto por um motorista bêbado em 
2006, enquanto pedalava no Eixo sul. 

Durante o encontro, foram abordados pela legis-
ladora e também pelos grupos presentes assuntos 
como condições de iluminação pública e ações de 
manutenção, aperfeiçoamento e ampliação de pistas 
de ciclovias, dentro de um contexto de melhoria da 
mobilidade urbana, de forma geral. 

Na oportunidade, o chefe do Executivo relatou a 
preocupação do governo com a segurança da popu-
lação em suas mais diversas formas de deslocamento 
por toda a cidade, incluindo o trânsito de ciclistas, uma 
vertente que tem merecido atenção com planejamen-
to e execução de várias intervenções. 

ao fim do encontro, Cassinha entregou ao prefeito 
da cidade um ofício formalizando todas as demandas, 
que foram levantadas pela classe. 

Ações

Durante a reunião, a vereadora ouviu do prefeito 
que em pouco mais de 2 anos a iluminação pública da 
cidade foi completamente restaurada, com implanta-
ção de novos cabos de energia, adequação de recep-
táculos e a substituição de lâmpadas convencionais 
por luminárias de LED de alta potência. “os ciclistas 
foram bastante beneficiados, já que muitos pedais são 
realizados à noite”, observou. 

Conforme Cassinha, “ainda quanto à energia 
elétrica os ciclistas foram informados de que está 
em fase licitatória a contratação de empresa para 
executar um amplo projeto de expansão da rede 
de iluminação pública, com atendimento a diversas 
regiões de ipatinga. o principal objetivo é melhorar a 
luminosidade em todas as entradas e saídas da cidade, 
além de becos e ciclovias que ainda não contam com 
iluminação”, disse. 

outra ação citada pelo poder público como 
favorável ao deslocamento seguro dos ciclistas foi 
a elaboração do censo arbóreo da cidade. o estudo 
permite a substituição de árvores que ao longo 
dos anos foram plantadas de forma inadequada 
e desordenada em áreas de passeios, trazendo 
prejuízos a calçadas, meios-fios e também à ilu-
minação de vias. 

“as copas das árvores cresciam tanto que alcança-
vam os postes e acabavam atrapalhando a iluminação, 
prejudicando motoristas, ciclistas e pedestres. outro 
grande problema eram as raízes de árvores plantadas 

de forma inadequada, que com passar do tempo aca-
bavam ficando expostas, destruindo pistas por toda 
parte”, explicou Rocha. 

Na sequência do censo arbóreo, foi elaborado o 
projeto ‘Calçada Linda’, que já resultou no plantio, 
até o momento, de mais de 5 mil árvores por toda a 
cidade. Foram plantadas espécies apropriadas, como 
aroeira salsa, Flamboyant Mirim, ipê amarelo de 
Jardim, entre outras.  

ainda segundo o gabinete da vereadora, “o Exe-
cutivo ainda citou durante a reunião a renovação de 
pistas e planos de expansão de ciclovias nas regiões 
do Canaã-Bethânia e Veneza ii, com recursos do pro-
grama ‘Nova ipatinga’”. 

a administração expôs também aos ciclistas, se-
gundo Cassinha, “que vem trabalhando na revisão do 
Plano Diretor do Município, instrumento básico para 
instrumentalização de políticas de desenvolvimento 
e expansão urbana. Entre várias ações previstas, o 
Plano de Mobilidade Urbana vai traçar diretrizes para 
suprimir conflitos de trânsito, proporcionando mais se-
gurança e acessibilidade, indicando o melhor sistema 
de ciclovias e calçadas, transporte público confortável, 
confiável e acessível aos usuários”.

são consideradas infraestruturas de mobilidade 
urbana, entre outras: as vias públicas, inclusive 
passeios e ciclovias; estacionamentos; terminais; 
estações; pontos para embarque e desembarque de 
passageiros e cargas; sinalização viária e de trânsito, 
equipamentos e instalações, e instrumentos de con-
trole e de fiscalização.

https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.leiloes.mg.gov.br/
http://www.leiloes.mg.gov.br/
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montAdorAs com demissões e Preços mAis Altos

VoltA Às AulAs Pode AgrAVAr crise sAnitáriA

Como não poderia deixar 
de acontecer, a pandemia 
também atingiu em cheio as 
montadoras de carro. ape-
sar dos números animarem 
um pouco, os investimentos 
foram adiados e os cortes na 
produção podem representar 
uma diminuição definitiva do 
setor. Para se ter uma ideia, em 

abril de 2020 foram produzidos 
apenas 1.847 veículos, contra 
267.561 no mesmo período 
de 2019, o menor volume da 
história. as montadoras per-
maneceram com as portas 
fechadas em função do avanço 
do coronavírus no país. Depois 
de 5 meses do início da crise, 
alguns executivos estão otimis-

tas, mas o número crescente 
de demissões e o adiamento 
de metas importantes podem 
prejudicar as montadoras. Com 
uma recuperação ainda lenta 
da economia e com o desem-
prego em crescimento, é muito 
difícil imaginar que alguém in-
vestiria dinheiro para comprar 
um carro zero atualmente.

segundo uma pesquisa do 
instituto Datafolha, para 79% 
dos brasileiros a reabertura 
das escolas no Brasil vai piorar 
a pandemia do coronavírus. o 
levantamento mostra ainda que 
a preferência pela retomada das 
atividades escolares não é maio-
ria em nenhum dos segmentos 
pesquisados. a defesa pela ma-

nutenção das escolas fechadas 
é majoritária em todas as faixas 
etárias e de renda e em todos os 
estratos pesquisados, incluindo 
aqueles que consideram o go-
verno Bolsonaro ótimo ou bom 
e entre os que estão saindo de 
casa. Para os especialistas em 
educação e saúde, a proporção 
de pessoas que defende a não 

retomada das aulas presenciais 
mostra que há pouca confiança 
no controle da pandemia e na 
capacidade de organização dos 
protocolos de higiene para um 
retorno seguro dos estudantes. É 
unanimidade que a possibilida-
de da volta às aulas divide esta-
dos e municípios, e preocupam 
muito os pais.

c A n A l   A b e r t o

No dia 14 de agosto, o prefeito 
antônio almas (PsDB), o secretário 
de saúde, Rodrigo almeida, e o 
adjunto, Clorivaldo Rocha Corrêa, 
participaram de transmissão ao 
vivo, na página do Facebook da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), so-
bre os primeiros 40 dias do projeto 
“Protocolo JF”. Também estiveram 
presentes no encontro virtual o 
idealizador do projeto, sérgio Bara, 
igor Leite e Nelson soares, repre-
sentantes do “Dados do Bem”, o 
secretário de Estado de saúde de 
Minas, Carlos Eduardo amaral, e 
seu adjunto, Marcelo Cabral.

o prefeito fez questão de agra-
decer a todos os servidores que 
atuam nos serviços de saúde, pelo 
empenho em garantir assistência 
adequada aos cidadãos que preci-
sam de atendimento. E completou: 
“Juiz de Fora conseguiu avançar 
nesse período de isolamento. 
ampliamos em cerca de 70% o 
número de leitos de UTis públicos 
na cidade”.

De acordo com Bara, o projeto 
“Protocolo JF” surgiu de adaptação 
do modelo utilizado na Coreia do sul 
para o enfrentamento à CoViD-19. 

Na cidade, a ideia foi capitaneada 
pela iniciativa privada, que investiu 
recursos para viabilizar a oferta de 
exames RT-PCR para a população. 

 Leite explicou que os interes-
sados em realizar os testes devem 
baixar o aplicativo do “Dados 
do Bem”, e preencher ficha de 
autoavaliação. os algoritmos da 
plataforma verificam, com base 
nas informações prestadas, se o 
usuário é candidato “potencial” a 
ser “CoViD positivo”. Caso seja, o 
cidadão recebe código no celular 
e data e horário quando deverá 
comparecer a uma das tendas do 
projeto para coleta de amostra. o 
resultado do exame também pode 
ser visualizado via app.

almeida apontou que a inicia-
tiva fortalece as ações de enfren-
tamento realizadas pelo poder 
público, uma vez que amplia a 
testagem: “o município tem hoje 
um Centro de Vigilância em saú-
de que consegue acompanhar 
esses dados em tempo real. isso é 
importante, porque, dessa forma, 
conseguimos acessar todos que 
deram positivo e fazer o primeiro 
contato de monitoramento”.

seguindo o mesmo raciocínio, 
Corrêa avaliou que a iniciativa 
permite mais pessoas sendo testa-
das. isso porque os protocolos da 
Fundação “Ezequiel Dias” (Funed) 
e demais instituições não pre-
conizam, até o momento, testes 
gratuitos para toda a população: 
“É oportunidade de os cidadãos 
que não se encaixam nos grupos 
pré-estabelecidos realizarem à 
testagem”.

o secretário estadual de saú-
de considerou que Minas vive 
momento importante no en-
frentamento à pandemia, e que 
toda parceria é bem-vinda e traz 
benefícios. Para ele, o estado 
teve seu período de estruturação 
da rede de saúde, aumentando 
o número de leitos de Unidades 
de Tratamento intensivo (UTis). 
E, consolidando as palavras do 
prefeito, afirmou: “Juiz de Fora fez 
isso muito bem”.

De acordo com os números 
compilados pelo “Dados do Bem”, 
até o momento foram coletados 
1.250 amostras, sendo 1.045 nega-
tivas, 204 positivas e um resultado 
inconclusivo.

Prefeitura participa de live em parceria
com “Protocolo Jf” e “dados do bem”
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Uberlândia comemora 132 anos
com exposição colaborativa de fotos

Cheia de história, de-
senvolvimento, cultura e 
d ivers idade,  Uber lândia 
completa 132 anos no dia 
31 de agosto. Para celebrar 
essa data especial, a prefei-
tura, por meio da secretaria 
Municipal de Cultura, chama 
a comunidade a participar 
com o envio de fotografias 
que irão compor a Exposi-
ção Virtual do aniversário 
de Uberlândia, com o tema 
“Fotos da Natureza a partir 
do quintal de casa!”. 

os interessados têm até o dia 
28 de agosto para enviar suas 
fotografias para o e-mail silvia.
gratao@hotmail.com. serão 
aceitas fotografias coloridas 
no ambiente doméstico que 
mostrem plantas ou animais, 
incluindo insetos (com exceção 
de cães, gatos e outros animais 

domésticos), durante esse perío-
do de necessário distanciamento 
social. as fotos serão colocadas 
no site do Cultura em Casa da 
Prefeitura de Uberlândia, em 
comemoração ao aniversário da 
cidade para fazer uma reflexão 
sobre a beleza observada a partir 
do detalhe.  

Podem participar pessoas 
físicas com no mínimo 18 anos 
e cada participante pode enviar 
até duas fotografias. Não haverá 
premiação, somente exposição 
das fotos. Não há exigência em 
relação ao equipamento para 
produção da imagem, podendo 
participar fotos captadas com 
celulares ou câmeras digitais de 
qualquer tipo, sem molduras, 
margens e marcas d’água. a 
exposição terá início no site no 
dia 4 de setembro. 

as fotografias devem ser 
enviadas em formato digital (png 
ou jpg), com nome do autor da 
imagem, local e data onde ela foi 
feita, cidade de residência, telefone 
e e-mail de contato, e com um bre-
ve resumo de como a imagem foi 
captada. a resolução mínima é de 3 
megapixels e tamanho máximo de 
arquivo de 5 MB.

reAberturA de bAres em bh segue sem PreVisão
o presidente do sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e si-

milares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (sindhorb-BH), 
Paulo Cesar Pedrosa, se reuniu nesta semana com o prefeito de BH, 
alexandre Kalil (PsD), para mais uma conversa sobre a reabertura 
dos bares, restaurantes, pizzarias e outros estabelecimentos. o che-
fe do Executivo não deu uma previsão, mas está acompanhando 
diariamente os números da CoViD-19 na capital e, se continuarem 
diminuindo nas próximas semanas, poderá dar uma boa notícia 
para o segmento. Também participou do encontro o presidente do 
sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (sindilojas-BH), Nadim Donato.

Kalil tem acompanhado os
números da coVid-19 na capital

isenção da cobrança do ecad. a Câmara dos Depu-
tados aprovou em sessão virtual o requerimento de 
urgência do Projeto de Lei 3968/1997 que trata da 
isenção de cobranças do Escritório Central de arre-
cadação e Distribuição (Ecad) em quartos de hotéis. 
a votação on-line foi conduzida pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e contou com a 
presença de 372 deputados. Do total, 350 parla-
mentares se mostraram a favor do requerimento, 
19 foram contra e três anunciaram abstenção. 
Essa é uma antiga reclamação da hotelaria que 
considera essa cobrança ilegal, ou seja, é uma 
bitributação porque o quarto é uma privacidade do 
hóspede e os canais a cabo já pagam essa alíquota. 
No entanto, a hotelaria concorda com a taxa de 
direitos autorais de músicas tocadas e exibidas so-
mente nas áreas comuns, tais como lobby, piscinas 
e restaurantes. Em 2019, a arrecadação de direitos 
autorais chegou ao R$ 1,1 bilhão. Deste montante, 
os hotéis contribuíram com mais de R$ 23 milhões.

Perda do turismo chega a mais de r$ 150 
bilhões. segundo um estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, serviços e Turismo 
(CNC), o setor de turismo acumulou uma perda 
de 153,8 bilhões de março a julho de 2020. os 
prejuízos mensais foram grandes desde o início 
da pandemia. ainda sob indefinições, a hotelaria 
mineira, por exemplo, contabiliza cerca de 30 mil 
demissões no setor. Muitos hotéis não retomarão 
suas atividades. algumas localidades que rea-
briram para o turismo retrocederam devido ao 
aumento do número de casos de CoViD-19, in-
cluindo Belo Horizonte. atualmente, Minas Gerais 
é um dos estados que se encontra em situação 
preocupante em relação ao controle do vírus. as 
pequenas empresas do setor de turismo, quase 
na sua totalidade, tiveram uma queda acentuada 
em suas receitas. Muitos empresários dizem que 
serão necessários cerca de um ano para retoma-
rem o desempenho positivo do segmento.
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o seu consórcio multibrasileiro

A equipe itambé/Minas 
está mais  for te ain-
da. os patrocínios da 
itambé, Melitta, axial 

e icone garantiram ao Clube a 
contratação de duas estrangeiras 
para o time se manter entre os pri-
meiros colocados nas competições 
nacionais e internacionais previs-
tas para a temporada 2020/21. 
Desembarcam na capital mineira, 
a ponteira Megan Easy e a oposta 
Danielle Cuttino. além delas, o 
Clube já anunciou outras 10 joga-
doras que vão compor o elenco do 
técnico Nicola Negro.

a ponteira Megan Easy é conhe-
cida do torcedor brasileiro. a norte-
-americana defendeu a seleção de 
seu país na final dos Jogos olímpicos 
de Londres/2012, vencida pelo Bra-
sil. além da prata olímpica, Megan 

é tetracampeã do Grand Prix (2010, 
2011, 2012 e 2015). a jogadora tem 
passagens pelo Criollas de Caguas, 
de Cuba; pela equipe universitária 
do Penn state (EUa); Trefl sopot, da 
Polônia; azerrail Baku, do azerbai-
jão; Guandong Evergrand e Henan 
Volleyball, ambos da China; e pelas 
equipes italianas do asystel Carna-
ghi e imoco Conegliano. Megan tem 
31 anos, 1,91m de altura, 3,22m 
de alcance de ataque e 3,18m de 
alcance de bloqueio.

Já Danielle Cuttino é uma 
oposta norte-americana em as-
censão. a atleta de 24 anos iniciou 
a carreira na equipe universitária 
do Purdue (EUa), onde ficou de 
2014 a 2017. Em 2018, se trans-
feriu para a itália e defendeu o 
VCB Casalmaggiore nas tempora-
das 2018/19 e 2019/20. No ano 

passado, ela estreou na seleção 
principal dos Estados Unidos e 
conquistou a medalha de ouro na 
Copa Pan-americana. Danielle Cut-
tino tem 1,94m de altura, 3,25m 
de alcance de ataque e 3,06 de 
alcance de bloqueio.

o técnico acredita que as atletas 
vão trazer muita qualidade técnica 
à equipe. “são duas jogadoras dife-
rentes.  Danielle é uma atleta bem 
jovem, com muita qualidade técnica 
e é muito forte fisicamente. Por ser 
jovem, ainda está em desenvolvi-
mento e contamos muito com o po-
tencial físico e atlético dela. Megan 
já é diferente. Jogou muitos anos na 
Europa e na China e ganhou muitas 
competições por onde passou e pela 
seleção. É uma atleta muito expe-
riente e confiamos na capacidade 
de jogo dela”, avaliou.

O Minas terá mais um reforço para 
a temporada 2020/21, graças ao 
apoio da CVC, a maior operadora 
de turismo do Brasil. após 7 anos, 

está de volta ao Clube o ala/pivô Rafael 
Moreira, 28 anos e 2m de altura. Nas duas 
últimas temporadas, o atleta atuou no 
Brasília Basquete e, na edição passada do 
Novo Basquete Brasil (NBB), teve médias de 
11,7 pontos, 3,6 rebotes e uma assistência 
por partida.

até o momento, além de Rafa Moreira, 
foram confirmados no time comandado pelo 
técnico Leo Costa o ala/armador Leandrinho; 
os armadores Davi Rosseto e Luciano Parodi; 
o pivô JP Batista; e os estrangeiros David Nes-
bitt, ala/pivô nascido nas Bahamas, e David 
Jackson, ala/armador norte-americano.

Esta será a segunda passagem do jogador 
paulista pelo Minas. Ele defendeu a equipe da 
capital mineira no NBB 2013/14 e, na época, 
ainda bem jovem, teve médias de 2,5 pontos 
e um rebote por jogo. “Estou muito feliz com 
a minha volta ao Minas. Quando eu estive 

aqui, há sete anos, foi um momento em que 
eu era muito novo e, depois disso, passei por 
várias equipes. Chego ao Minas, hoje, mais 
maduro e quero deixar tudo dentro de quadra 
para levar o Minas ao título e ajudar a minha 
equipe da melhor maneira possível. Todas as 
minhas características de raça, de deixar tudo 
dentro de quadra e de não desistir nunca pode 
ser esperado pelo torcedor. Tenho muita de-
dicação, vontade de vencer e determinação, 
isso que é o Rafa Moreira”, destaca o jogador.

Para o técnico Léo Costa, Rafael é um 
atleta com boas características técnicas e que 
pode contribuir muito com a equipe. “Rafa 
tem uma boa característica de fazer duas 
funções, tanto como ala quanto pivô. isso, ta-
ticamente, vai ser muito importante para nós. 
além disso, ele tem um perfil de trabalho mui-
to bom. Já trabalhamos juntos e eu sei do seu 
comprometimento com a equipe. Com certe-
za, ele vai acrescentar bastante para o nosso 
time”, comenta o treinador. além de defender 
o Minas, em 2013, Rafa passou pelo suzano, 
Macaé, Mogi das Cruzes e Brasília Basquete. 

equipe do itambé/minas
contrata duas estrangeiras

danielle cuttino e megan easy
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Minas e CVC acertam retorno do
ala Rafael Moreira após 7 anos
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