
70% dos jovens se declaram
mais ansiosos e nervosos

durante a pandemia
Um levantamento da consultoria Eureka revelou que 

70% dos jovens afirmam que o isolamento social intensifi-
cou seus níveis de ansiedade e nervosismo. O índice elevado 
preocupa a psicóloga Renata Borja, que pesquisa sobre 
como a pandemia do novo coronavírus afeta os adolescen-
tes. “Quando não nos sentimos bem, automaticamente, 
nossa mente busca algo para nos fazer sentir melhores 
e, para um grande número de pessoas, isso pode ser co-
mida, bebidas alcóolicas, drogas, compras, entre outras. 
Esse alívio de estresse mal adaptativo é superpreocupante 
porque criamos pessoas viciadas, ou seja, uma sociedade 
disfuncional”, afirma.
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endiVidAmento Atinge 81,2%
e inAdimPlênciA AlcAnçA

o PAtAmAr de 41,6% em BH
s belo-horizontinos não frearam os gastos 
durante a pandemia de COVID-19. Em julho, 
o endividamento das famílias na capital mi-
neira está em alta e atingiu 81,2%, segundo 

levantamento da Fecomércio MG. Em média, o tem-
po de comprometimento dos ganhos mensais é de 7 
meses e meio. Por outro lado, a tendência também 
vem acompanhada pela quantidade de pessoas 
com contas atrasadas, que alcançou o patamar de 
41,6%. Ao todo, 20,5% dos entrevistados acreditam 
que não terão condições de pagar os compromissos 
financeiros em atraso no próximo mês. “Apesar das 
adversidades provocadas pela crise sanitária, as pes-
soas continuam consumindo. No entanto, o nível de 
inadimplência é preocupante, principalmente pelo 
achatamento da renda familiar, uma consequência 
dos efeitos da paralisação das atividades econômicas 
e do aumento do desemprego na capital”, avalia a 
economista Bárbara Guimarães.

o

economiA – PáginA 5
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A expectativa quanto ao resultado das eleições deste ano é 
um grande ponto de interrogação para muitas legendas, inclusive 
as tradicionais, como PT e PSDB. Enquanto isso, o MDB, que tem 
diretório na maioria dos municípios, segundo planejamento do 
secretário-geral da sigla em Minas Adalclever Lopes, é eleger 
uma media de 200 prefeitos. Na região metropolitana, uma 
das apostas emedebistas é o ex-prefeito Carlos Murta (foto), 
de Vespasiano.

Brasil registra 6 abortos em
crianças e adolescentes

vítimas de estupro por dia

O caso da menina de 10 anos que, após ser estuprada 
pelo tio, engravidou e teve dificuldades de acesso ao aborto 
previsto por lei, chamou a atenção nos últimos dias. O epi-
sódio gerou polêmica e, por fim, ela conseguiu acesso ao 
procedimento. Apesar de grave, essa não é uma ocorrência 
isolada. O Brasil registra 6 casos de aborto em vítimas de 
estupro entre 10 a 14 anos todos os dias. Estima-se ainda 
que a cada hora, 4 jovens de até 13 anos são abusadas, 
segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019.

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), agradeceu 
o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), por meio da Unidade Regional que, recentemente, doou 
27 ventiladores mecânicos para ajudar o município nas ações de 
combate à crise sanitária.

Vendas pela internet e delivery de
redes farmacêuticas aumentam 106%

O isolamento social no país devido à pandemia de 
COVID-19 fez com que os consumidores de medicamentos 
migrassem para os canais on-line. Segundo a Abrafarma, 
o comércio eletrônico e o delivery de 26 redes de farmácias 
movimentaram R$ 718,77 milhões entre janeiro e junho de 
2020, valor 106,49% maior que o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2019. Em 6 meses, o número de unidades vendidas 
pela internet passou de 14,62 milhões para 25,86 milhões. 
“A necessidade de cumprir a quarentena agilizou a adaptação 
a esse novo modelo e ainda atraiu novos clientes para o e-
-commerce”, avalia Sergio Barreto, CEO da associação.

MDB mineiro quer eleger
grande número de prefeitos

D
iv

ul
ga

çã
o

COVID-19: Fiemg doa 27 ventiladores 
mecânicos a Prefeitura de Juiz de Fora
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AdVogAdo

E D I T O R I A L

o

seis abortos são realizados por dia em
meninas estupradas de 10 a 14 anos

Na última semana acom-
panhamos a história 
da menina de 10 anos, 
grávida do tio após ser 

estuprada por ele, que passou 
por uma situação extremamente 
difícil para conseguir realizar o 
aborto assegurado por lei em ca-
sos como este. A criança teve seus 

dados divulgados pela extremista 
Sara Geromini e, tão logo o vídeo 
feito por ela foi ao ar, grupos re-
ligiosos começaram a perseguir 
a vítima e sua família. Por fim, e 
após a recusa de um hospital em 
realizar o procedimento, a jovem 
conseguiu realizar o aborto e 
passa bem.

Triste é constatar que este não 
é um caso isolado. O Brasil registra 
6 casos de aborto todos os dias em 
vítimas de estupro entre 10 a 14 
anos. Estima-se ainda que a cada 
hora, 4 meninas de até 13 anos são 
violentadas sexualmente no país, 
segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2019. Mesmo 

com esses índices, a lei do aborto 
ainda é um tema delicado e pouco 
compreendido. Por isso, o edição 
do Brasil conversou com advoga-
da e professora de Direito Penal 
da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional (ABDConst), Clara 
Maria Roman Borges, para entender 
melhor esse assunto espinhoso.

como funciona a lei do aborto no 
Brasil?

O crime de aborto está previsto nos artigos 
124, 125 e 126 do Código Penal. Ao aborto provo-
cado pela própria gestante, a pena fixada é de 1 
a 3 anos de detenção; ao aborto provocado por 
terceiro, sem o consentimento da gestante, a pena 
fixada é de 3 a 10 anos de reclusão, e ao aborto 
provocado por terceiro, com o consentimento da 
gestante, a pena fixada é de 1 a 4 anos de reclu-
são. No caso de aborto provocado por terceiro, 
as penas podem ser aumentadas de um terço, 
quando resultar lesão corporal grave da mulher 
ou duplicadas quando sobrevém sua morte. 

O art. 128 do Código Penal e a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº. 54 (ADPF 54) estabelecem as três situações 
em que o aborto é autorizado pelo Estado: 
quando não há outro meio de salvar a vida da 
gestante; quando a gravidez resulta de estupro 
e no caso de constatação de feto anencéfalo. O 
aborto no caso de estupro exige expressamente 
a manifestação de vontade da vítima e, quando 
for menor, de seu representante legal. 

Qual é o papel do estado nos casos 
de aborto?

Ao criminalizar o aborto consentido pela 
mulher e autorizá-lo em algumas hipóteses por 

questões “humanitárias”, o Estado se mostra 
extremamente conservador e deixa claro que 
o importante não é a vida da mulher ou do 
feto, mas a submissão do corpo feminino e 
de sua sexualidade, às suas regras e ao seu 
domínio. Quando prevê punição para o aborto, 
o Código Penal não assegura nenhum direito 
da mulher ou do feto, só aumenta o número 
de mulheres pobres mortas em razão de abor-
tos malsucedidos em clínicas clandestinas, que 
funcionam sem qualquer fiscalização sanitária.

O fato de o Estado punir o aborto, não sig-
nifica que, ao nascer, aquela criança terá condi-
ções mínimas para sobreviver, terá alimentação 
adequada, educação, lazer, afeto e cuidados 
médicos. Portanto, o Código Penal só garante 
que a mãe será colocada numa prisão desuma-
na e não protege a vida de ninguém.  

 

mesmo com a lei prevendo aborto 
em caso de estupro, vimos a história 
da menina de 10 anos abusada pelo 
tio, onde foi preciso uma autorização 
da Justiça para ela realizar o procedi-
mento. como funcionam os trâmites 
desde o desejo de abortar até que o 
processo seja feito?

Em verdade, nesse caso não era necessária au-
torização judicial para a realização do abortamento 
e nem nos demais casos autorizados no Código 

Penal e pelo STF. Quando se trata de aborto para 
salvar a vida da gestante, o médico toma a decisão 
de realizá-lo e justifica nos prontuários hospitalares. 

No caso de estupro, a mulher deve se dirigir 
à delegacia ou até mesmo no próprio hospital, 
onde ela deve manifestar formalmente sua von-
tade de abortar por ter sido vítima de abuso.  No 
caso de vítima menor de idade, seu representan-
te legal também será ouvido. Quando se trata 
de anencéfalo, a mulher, munida de exames que 
constatam a condição do feto, deve manifestar 
sua vontade de abortar perante o médico. Nesses 
dois últimos casos, o profissional, por convicções 
pessoais, pode se negar a fazer o abortamento 
e encaminhar a gestante para outro médico. 

 

existe um tempo para fazer o aborto 
legal de forma segura? se a justiça 
demorar, como fica essa questão?

Não, a gravidez pode ser interrompida 
a qualquer momento, desde que a mulher 
tenha manifestado sua vontade. No caso de 
estupro, exige-se normalmente que ela tenha 
ido a uma delegacia e noticiado o fato, isto 
é, feito um Boletim de Ocorrência. Inclusive, 
nesses casos, ela será encaminhada a um 
hospital público para realizar os exames de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
que anteriormente eram conhecidas por DST’s, 
conforme Lei nº 12.845/13. Quanto ao caso 
dos fetos anencéfalos, a Resolução 1.989/12, 

do Conselho Federal de Medicina, no seu art. 
2º, §2º, II, prevê expressamente que a gestação 
pode ser interrompida a qualquer tempo, inde-
pendentemente do mês da gestação.

Quem deve denunciar e qual a puni-
ção para quem expõe a identidade 
de mulheres que legalmente fizerem 
o aborto?

Essa pergunta é complexa, porque remete a 
uma série de situações, o que demandaria a análise 
do caso concreto. Nos episódios em que a mulher 
obteve uma ordem judicial para realizar o aborto e 
o processo corria em segredo de justiça, dependerá 
de quem revelou as identidades e informações. Em 
princípio, se for um cidadão comum ou funcioná-
rio da Justiça, poderá responder pelo crime de divul-
gação de segredo, previsto no art. 153, § 1º-A, do Có-
digo Penal, se for um médico ou advogado, poderá 
responder por crime de violação de segredo profis-
sional, previsto no art. 154, do Código Penal, em 
ambas as situações é a vítima que deve delatar. 

um Projeto de lei prevê que vítimas 
de estupro assistam imagens de 
aborto para desistir de interromper 
gravidez. Por que a mulher enfrenta 
tanta dificuldade em decidir o que 
fazer com próprio corpo no Brasil?

Existem Projetos de Lei contendo as regras 
mais bizarras que se pode imaginar, então não 
é novidade que um parlamentar tenha apre-
sentado um como este. Mas dificilmente será 
aprovado, pois é evidentemente inconstitucional 
e viola uma série de direitos da vítima. Entre-
tanto, a mera propositura de um projeto como 
esse demonstra como a sociedade brasileira não 
compreende o fato de que a mulher tem direito e 
autonomia sobre seu corpo e decisões. Vivemos 
em um país machista que acredita que homens 
que integram o poder legislativo têm condições 
de decidir se uma mulher pode ou não interrom-
per uma gestação, porque parte do pressuposto 
de que homens seriam superiores e mais capazes 
de compreender essa questão. Além disso, 
o discurso religioso, desprovido de qualquer 
sentimento caritativo e de humanidade também 
incentiva e aprova que o Estado proíba o aborto, 
exclusivamente para manter seus dogmas que 
servem há séculos para controlar e dominar 
milhões de pessoas. 

Ser a favor da descriminalização e regula-
mentação do aborto, significa ser pró-vida e não 
o contrário. Descriminalizando e regulamentan-
do, evita-se que mulheres morram em clínicas 
clandestinas por procedimentos malsucedidos e 
que crianças sejam abandonadas pela falta de 
condições econômicas e emocionais de suas 
mães. Fora tudo isso, como comprovam as 
pesquisas em outros países, com a legalização 
o número de abortos costuma diminuir.

Advogada clara maria roman explica como
funciona a lei acerca do tema no país
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transporte de passageiros, urgente!
transporte público de Belo Horizonte sempre serviu de bandeira para 
candidatos a prefeito em época de campanha. Essa realidade pôde ser 
constatada ao longo de duas décadas, mas hoje, a situação é inversa. 
Quem reclama são os concessionários que, segundo o sindicato da 

categoria, acumula um prejuízo mensal em torno de R$ 70 milhões. Os dirigentes 
da classe antecipam que ao continuar neste ritmo a situação pode se agravar 
ainda mais. Apenas para efeito de comparação, antes da pandemia, a receita do 
sistema oscilava na casa dos R$ 100 milhões, eram realizadas 25 mil viagens por 
dia, transportando cerca de 1,2 milhão de pessoas. Atualmente, esse número foi 
reduzido para média de 40%.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 
Belo Horizonte (Setra-BH), Joel Paschoalin, o segmento pode entrar em colapso 
total, caso não sejam adotadas medidas urgentes por parte do poder público, 
com vistas a minimizar a situação caótica dos empresários filiados à entidade. 
Essa situação anômala vem ocorrendo desde 2013, diante das perdas significativas 
em função da baixa demanda de passageiros. Agora, por conta da COVID-19, a 
estrutura já sofrível, só piorou.

Em recente entrevista concedida à imprensa, Paschoalin rememorou que 
uma das soluções macro para o problema seria a mudança no modelo de 
financiamento do custeio do transporte público, hoje bancado exclusivamente 
pela população, mediante o pagamento da tarifa. Segundo avalia o dirigente, 
a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) defende a 
adoção de uma nova política tarifária, com desoneração e recursos de outras 
fontes, que ajude a reduzir o custo da condução em até 50% em todo o Brasil, 
permitindo baixar o preço e trazer de volta ao menos 20% dos passageiros que 
deixaram de ter acesso a esse tipo de serviço.

Um registro significativo a ser lembrado é que os governos subsidiam as 
empresas do segmento em alguns países. Lá como aqui, o transporte público 
é um serviço essencial e de direito social a ser garantido a toda a população. 
Esta verdadeira catástrofe ocasionada pelo novo coronavírus também causou 
transtornos semelhantes no Brasil, como em Salvador, onde a própria prefeitura 
se viu obrigada a assumir a gerência do sistema para não deixar acontecer o 
completo esgotamento.

O presidente do Setra-BH defende uma imediata tomada de decisão por 
parte do poder público, a exemplo das prefeituras de São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre, onde são feitos regularmente aportes de recursos financeiros como for-
ma de subsidiar o sistema. De acordo com Paschoalin, os empresários de Belo 
Horizonte estão no limite de suas capacidades e relata que um ônibus comum 
novo tem um custo da ordem de R$ 420 mil, enquanto um carro articulado gera 
uma despesa de R$ 1 milhão. Ou seja, são investimentos pesados, sem levar em 
conta as tarifas diárias da manutenção, além da folha de pagamento do pessoal.

Ele acrescenta que, embora no momento haja a possibilidade de redução de 
salário dos empregados, de acordo com a política adotada pelo governo fede-
ral, quando esse programa terminar o problema voltará a se agravar, podendo 
acontecer atrasos nos pagamentos mensais dos trabalhadores.

O fato é que a população reclama da falta de transporte de qualidade e 
os empresários dizem que já estão no limite de sua capacidade de atender os 
usuários com mais presteza. É claro que algo precisa ser feito para evitar um de-
sassossego antes que seja tarde. Indubitavelmente, o poder público é convocado 
a atenuar essa anunciada contenda.

imposto digital pode ser o caminho
Quem vai pagar a conta? Pagamos 

impostos absurdos da gasolina no posto de 
combustível ao pãozinho na padaria, mas 
preferem falar de Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira (CPMF). 
Com a possibilidade de uma Reforma 
Tributária, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, mostrou intenção de criar um 
novo imposto, uma espécie de “imposto 
digital” para taxar transações financeiras, 
mais especificamente pagamentos ele-
trônicos. A equipe que elabora a reforma 
pretende modernizar o sistema sem mu-
dar a carga tributária. Para isso, Guedes 
argumenta que, com o tributo, poderá ser 
possível desonerar a folha de pagamentos.

Acho que é o caminho. Todos almejam 
mudança, mas poucos querem mudar ou 
estão dispostos a refletir sob o prisma da 
mudança e isso afasta o público, mas atrai 
aqueles que têm pensamento próprio e 
são formadores de opinião em resoluções 
coletivas.

A CPMF, eliminada em 2007, era rece-
bida sobre quase todas as movimentações 
bancárias, como saques em dinheiro, 
transferências, pagamentos com cartão e 
quitação de faturas e boletos, com algu-
mas exceções como a compra de ações 
em Bolsa, transferência entre contas de 
mesma titularidade e saques de seguro-
-desemprego e aposentadoria.

Sabemos que os impostos prejudicam 
todos os brasileiros. Tem que haver uma 
reforma balanceada e proporcional, mas 
os mais pobres não participam e os mais 
ricos estão fazendo as leis, esse é o maior 
entrave. Desonerar os bancos, por exem-
plo, é um erro, mas são os maiores lobis-

tas, logo, a visão tem que ser inteligente 
para se ter um público cativo e imparcial.

Segundo políticos contrários a re-
forma, o novo “imposto digital” que o 
governo pensa criar deve ter peso maior 
para os mais pobres, aumentando a 
desigualdade tributária do país. Ora, se o 
“rico” movimenta mais contas bancárias e 
realiza operações diversas, a começar por 
pagamento de folhas de salários sendo 
empregador, como pode aumentar a de-
sigualdade e favorecer os mais abastados?

De acordo com o economista Bernard 
Appy, diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF) e idealizador de uma das 
duas propostas de reforma tributária que 
atualmente tramitam no Congresso (a 
PEC 45), um tributo com esse modelo não 
arrecadaria o suficiente para compensar as 
perdas com uma eventual desoneração da 
folha de pagamentos.

Informações sobre como será monta-
do esse novo imposto e a ideia do governo 
ainda estão por vir. Especialistas alertam 
que falta detalhar muitos pontos, como 
qual será sua incidência, se seria em 
todos os pagamentos realizados eletroni-
camente (como pagamento por internet 
banking) ou apenas na compra online de 
bens e serviços.

Penso que com esse novo formato 
pandêmico devemos trabalhar com a 
simplicidade de soluções, reflexões, reci-
procidade na sustentabilidade e trabalhos 
sociais que abordem o coletivo. O indivi-
dualismo tem ficado saturado, a começar 
pelo sistema político atual. O Brasil precisa 
de uma mudança e uma reciclagem prin-
cipalmente pelos legisladores que estão 
inertes aos anseios da população. Esse 
ano tem eleições municipais e pode ser o 
primeiro passo.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

mdB deseja eleger cerca
de 200 prefeitos este ano

Em algumas cidades minei-
ras, a sucessão municipal 
já toma conta dos deba-
tes em praças públicas, 
mesmo que de maneira 

tímida. Na corrida eleitoral deste 
ano, nomes novos com potencial 
para vencer o pleito disputam com 
a extensa lista de ex-prefeitos com 
chances de retornar aos 
seus postos.

De olho nessa 
possibilidade, o 
MDB se estru-
turou com a 
finalidade de 
conquistar  o 
maior núme-
ro de cadeiras 
p o s s í v e i s  e m 
2020. O presi -
dente da sigla em 
Minas, deputado fe-
deral Newton Cardoso 
Júnior e o secretário-
-geral Adalclever Lopes 
estabeleceram uma 
meta ousada de reconquistar 200 
das 820 prefeituras municipais. Eles 
já estão em campo, assessorando 
os seus filiados, orientando durante 

a fase de convenções e procurando 
nomes com capacidade de se eleger.

Enquanto o PSDB e PT patinam 
em suas estruturas, o MDB mineiro 
segue firme no embate, inclusive, 
priorizando candidaturas de antigos 
prefeitos. O caso mais emblemático 
é do ex-presidente da Assembleia e 
ex-prefeito Antônio Júlio (MDB). Ele 
já faz campanha aberta para retornar 
à Prefeitura de Pará de Minas e, para 
pavimentar ainda mais a sua cami-

nhada, f icou sabendo 
semana passada que 

seu adversário po-
lítico, o deputa-
do Inácio Franco 
(PV), não será 
mais candidato 
e deve apoiar ou-
tro nome ligado 
ao grupo.

Na histórica 
cidade de Maria-

na, o ex-secretário 
de Estado e ex-presi-

dente da Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM),  Ce l so  Cota 
(MDB), aceitou o de-

safio de colocar o seu nome à apre-
ciação do povo. Ele foi antecessor 
do atual prefeito Duarte Júnior e 
estaria com uma grande possibili-

dade de voltar ao posto, segundo 
informações de momento. Assim 
como consta em seu currículo, Celso 
nunca perdeu uma eleição naquele 
município.

Quem também já está em plena 
campanha para retornar à Prefeitura 
de Ouro Preto é o emedebista Ângelo 
Oswaldo. De família nobre de Minas, 
ele já foi prefeito local por 2 man-
datos. Depois se tornou secretário 
de Estado da Cultura e, agora, por 
entender que precisa resga-
tar o prestígio perante 
a opinião pública 
brasileira, preten-
de voltar ao Paço 
Municipal.

R e l a t i v a -
mente à região 
metropolitana, 
outro emedebis-
ta histórico, Car-
los Murta, que já 
comandou a Prefei-
tura de Vespasiano por 
4 vezes, está disposto a 
enfrentar a atual pre-
feita Ilce Rocha (PSDB), 
sua ex-afilhada política.

Na capital do Vale do Aço, Ipatin-
ga, o nome do empresário e produtor 
rural Sebastião Quintão (MDB) está 
em evidência. Filiado a sigla desde 

sempre, ele já foi prefeito por 2 pe-
ríodos no município, que é síntese 
do desenvolvimento econômico de 
Minas Gerais.

Em Teófilo Otoni, de acordo com 
informações enviadas à direção esta-
dual do partido, o ex-prefeito Getúlio 
Neiva (MDB) está pleiteando a volta 
à condição de prefeito, cargo no qual 
ocupou em 2 outras oportunidades.

Contudo, em cidades mais ex-
pressivas como Contagem, Juiz 

de Fora, Uberlândia, Belo 
Hor i zonte,  Montes 

Claros e Governa-
dor Valadares, o 

MDB mineiro, 
partido coman-
dado pelo de-
putado federal 
Newton Cardo-
so Júnior, não 

tem condições 
de vitória se for 

levado em conside-
ração o quadro político 
do momento. Porém, 
como as convenções 
eleitorais acontecem 
até o dia 15 de setem-

bro, alterações neste cenário po-
dem ocorrer, embora com chances 
mínimas de modif icações mais 
substanciais.

Antônio Júlio pode
voltar ao comando
em Pará de minas

celso cota nunca
perdeu uma eleição
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Marcos da Luz vai disputar
Prefeitura de Coronel Fabriciano

Pré-candidato diz que partido está em sintonia com o eleitor e busca ampliar diálogo

Em seu terceiro mandato consecutivo no 
Legislativo Municipal, Marcos da Luz (PT) 
é um dos vereadores mais atuantes, que 
apresenta o maior número de projetos e 

lidera a fiscalização exercida ao Executivo em Coronel 
Fabriciano, município de 110 mil habitantes no Vale 
do Aço, a 220 km da capital mineira.

Carinhosamente conhecido pela população como 
“Marquinhos”, é formado em Ciências Contábeis, pós-
-graduado em Gestão Pública e graduando em Direito. 
Casado, 46 anos e pai de um filho, ele já foi assessor de 
comunicação e secretário de Administração e Finanças. 
Sempre atuou pelo Partido dos Trabalhadores e nunca 

foi processado ou sequer acusado de qualquer tipo de 
corrupção. O seu discurso surpreende por trazer uma vi-
são atual do município onde nasceu e constituiu família.

“O PT precisa captar a mensagem das urnas nas 
últimas eleições, renovar os seus quadros, reconhecer 
novos atores, atualizar o discurso e ampliar nossa repre-
sentação social. Precisamos quebrar os muros que er-
gueram entre nós e certos setores da sociedade”, afirma.

Uma das inovações já trazidas pela sua pré-
-candidatura é o Programa de Governo Participativo. 
“Queremos que toda cidade participe com suas 
propostas e sugestões para termos uma melhor 
qualidade de vida para todos. Basta acessar www.
participarparamelhorar.com.br e deixar suas ideias 
por áreas temáticas e por bairros”, convida.

História de realização
De acordo com Marcos, a população reconhece 

a importância do PT para Fabriciano. “Realizamos 
muito pela população de baixa renda. Nunca prati-
camos a mentira, o ódio e a enganação como forma 
de atuação política. Precisamos resgatar a cidade soli-
dária que já fomos e retirar Fabriciano do isolamento 
a que está submetida por um governo que rompeu 
os pactos regionais e ataca os municípios vizinhos de 
forma desqualificada”.

Ele é o novo nome do PT para a acirrada dis-
puta de novembro, depois que o ex-prefeito por 3 
gestões, Chico Simões, retirou seu nome. O médico, 
com 70 anos, é hipertenso e alegou que não tem 
condições de fazer campanha em meio aos riscos 
da pandemia.

O pré-candidato Marcos da Luz diz que mentiras 
e calúnias já começaram a ser desferidos pelo ad-
versário. “Sabem que sou do diálogo e pela união. 
Não temos uma única acusação contra nós em toda 
a nossa atuação como homem público, justamente 
porque não abro mão da honestidade, bem diferente 
daqueles que nos atacam e que estão cheios de pro-
cessos na justiça”, salienta. O vereador ressalta que 
o município está isolado, convive com a violência e 
o chefe do Executivo se esqueceu dos mais pobres. 
“Fabriciano não pratica mais a solidariedade social, 
tornou-se uma cidade desumana, que gasta milhões 
para vender uma falsa imagem e promover o atual 
prefeito”.

Segundo ele, com a sua pré-candidatura, Fabri-
ciano vai retomar o caminho do bem e do diálogo. 
“Buscamos construir uma cidade que oferece mais 
oportunidades a todos, mas, principalmente, para 
os jovens, os mais pobres, as mulheres e mães que 
lutam com tanta dificuldade para criar seus filhos 
em meio à violência e ao desemprego”, finaliza.
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3ª edição do “Amm nos municípios”
reúne autoridades de minas gerais

G estores, servidores públicos, parlamenta-
res e empresários de todo o Estado, esti-
veram presentes, no dia 27 de agosto, na 
terceira edição do “AMM nos Municípios 
- Encontro On-line nas Microrregionais”, 

em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). O evento totalmente 
virtual, por meio dos canais de comunicação da 
Associação Mineira de Municípios (AMM), teve como 
foco os municípios da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale).

A abertura contou com a presença do presidente 
da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda; do 
diretor-técnico do Sebrae-MG, João Cruz; do presidente 
da Amvale e prefeito de Uberaba, Paulo Piau; do vice-
-presidente da AMM e prefeito de Pirajuba, Rui Ramos; 
do diretor regional da AMM região Triângulo e prefeito 
de Planura, Paulo Roberto Barbosa; com a mediação do 
coordenador geral de Comunicação da AMM, Lu Pereira.

O primeiro painel do evento apresentou os temas: 
“A Importância dos Consórcios Públicos para a Adoção 
das Parcerias Público-Privadas pelos Municípios”; os 
“Consórcios Públicos como Instrumento de Desenvol-
vimento Econômico”; as “Parcerias Público-Privadas”; 
o “Case Regional – Projeto de Resíduos Sólidos do 
Convale”; o “Sebrae Regional Triângulo: Programas 
e Parcerias”.

Em seguida, o público pode conferir a palestra: “Es-
tratégia Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção”. 
E no segundo painel os temas: “As Agências como Instru-
mento do Desenvolvimento Regional”; “Apresentação 
da Agência Regional de Desenvolvimento Econômico do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”; “Agência de Desen-
volvimento e Sebrae: Uma parceria para a Promoção 
do Desenvolvimento”; “Case Regional: A Atuação das 
Universidades em prol do Desenvolvimento Regional”.

desenvolve minas gerais
O evento faz parte do Desenvolve Minas Gerais, con-

vênio celebrado entre a AMM e o Sebrae-MG durante o 
Delta Fórum - Encontro de Desenvolvimento Econômico 
para Lideranças e Territórios, que aconteceu em Belo 
Horizonte, em dezembro de 2019. O principal objetivo do 
projeto, que tem o apoio do governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é criar es-
tratégias para o desenvolvimento local com a mobilização 
do poder público, iniciativa privada e o terceiro setor, crian-
do condições favoráveis de sobrevivência dos pequenos 
negócios, que são fonte de trabalho e renda para milhões 
de pessoas em todos os 853 municípios do Estado.

Parceiros
O Desenvolve Minas Gerais conta com a parceria 

do governo de Minas, por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, e diversas entidades, como o 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), 
Tribunal de Contas da União (TCU), Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), Associação Mineira de Rádio 
e Televisão (Amirt), Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) e Con-
selho Regional de Engenharia (CRE-MG); todos juntos 
em estratégias para o desenvolvimento econômico local.

Julvan lacerda é presidente da
Amm e prefeito de moema
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marcos da luz

o evento totalmente virtual
teve como foco os municípios
da Associação dos municípios

da microrregião do Vale
do rio grande (Amvale)

ministro ausente
Segundo avaliação de jornalistas da crônica política sobre a 

atuação do ministro do Turismo, marcelo álvaro Antônio, poucas 
foram as vezes em que ele esteve com o governador romeu zema 
(Novo) para tratar de projetos de sua pasta para atender o Estado. 
No tangente à política partidária, apesar de ser o deputado fede-
ral mineiro mais votado na última eleição, marcelo sequer está 
influenciando em relação ao pleito de Belo Horizonte, ou seja, sua 
liderança está sendo, a esta altura, devidamente questionada.

sucessão no sicepot
Tido com uma das mais influentes entidades de Minas 

Gerais, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada (Sicepot-
-MG) está em ritmo de sucessão de diretoria. Pelo que se sabe, 
não há mais interesse e/ou possibilidade técnica na recondução 
do atual presidente emir cadar Filho. A conferir...

Política em BH
Pessoas próximas ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) dizem: 

“o ex-secretário de Fazenda da PBH, Fuad noman, continua 
fortíssimo para ser o escolhido a fazer parte na chapa de Kalil 
como candidato a vice no pleito de 2020”, avaliam.

líder importante
Um amigo do empresário rubens menin manteve contato 

com nossa redação para dizer: “não concordo que o perfil do 
rubens seja igual ao do saudoso ex-vice-presidente José Alen-
car. Até porque ele é muito mais dinâmico, está com muito mais 
presença no cenário nacional do que Alencar”, disse a fonte.

Bolsonaro no nordeste
“Depois de distribuir dinheiro para os pobres, o presidente 

Jair Bolsonaro agora quer priorizar muitas obras no Nordeste, 
pois isso irá lhe garantir mais popularidade a partir do próximo 
ano e, como a eleição de 2020 já está em curso, vale tudo”. 
Opinião do empresário e ex-deputado emerson Kapaz.

maldita coVid-19
Segundo avaliação do médico cardiologista dante senra, 

os estudos internacionais comprovam que 20 alunos infectados, 
frequentando salas de aula por 2 dias seguidos, têm capacidade de 
transmitir o novo coronavírus para 800 pessoas. Cruz credo, gente!

imposto indevido
O jornalista e analista econômico carlos Alberto saden-

berg critica com veemência e considera um absurdo a ideia do 
governo federal de taxar os livros.

Assembleia isolada
Ao longo dos meses, a Assembleia Legislativa esteve prati-

camente fechada por conta do isolamento social, em função 
da COVID-19. Mas, agora, para evitar manifestações contra 
a votação do projeto de reforma da Previdência, a Casa do 
Povo está ainda mais isolada devido às enormes grades nas 
escadarias de acesso ao prédio. Mais parece uma prisão. Cruz 
credo, gente!

Kalil x galo
Muito se fala e pouco se esclarece em relação a propalada 

briga entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e a atual cúpula 
do Clube Atlético Mineiro. E olha que o presidente sérgio sette 
câmara foi eleito, na primeira versão de sua diretoria, sob a tu-
tela de Kalil. Vai entender os pormenores do mundo do futebol.
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Vendas on-line e por delivery
das farmácias crescem 106%

e acordo com dados da Associação Brasi-
leira de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), as medidas de isolamen-
to social provocadas pela pandemia 

levaram a um boom nas operações de delivery e 
e-commerce nas farmácias do país. Segundo a enti-
dade, as vendas nestes segmentos movimentaram 
R$ 718,77 milhões entre janeiro e junho de 2020, 
valor 106,49% maior que o registrado no mesmo 
período de 2019. Os números têm como base 26 
redes afiliadas à associação que, juntas, represen-
tam 45% das vendas de medicamentos no país.

Em 6 meses, na modalidade on-line, a quan-
tidade de unidades vendidas quase dobrou, pas-
sando de 14,62 milhões para 25,86 milhões, uma 
expansão de 76,86%. O volume de atendimentos 
cresceu de 2,78 milhões para 4,98 milhões, en-
quanto o tíquete médio progrediu de R$ 124,75 
para R$ 140,30.

Segundo a Abrafarma, o resultado das vendas 
on-line foi influenciado especialmente pelos gené-
ricos e medicamentos isentos de prescrição (MIPs). 
“A necessidade de cumprir a quarentena agilizou 
a adaptação a esse novo modelo e ainda atraiu 
novos clientes para o e-commerce”, avalia Sergio 
Barreto, CEO da associação. Para ele, o cenário 
atual contribuiu para desburocratizar barreiras 
regulatórias, na medida em que foi regulamen-
tada a comercialização de remédios com receita 
pela internet.

No total, incluindo as compras presenciais, 
os números são ainda mais astronômicos. Só 
no primeiro semestre do ano, o grande varejo 
farmacêutico movimentou R$ 27,45 bilhões, um 
volume 7,74% superior ao do mesmo período de 
2019. Mais uma vez, as principais categorias que 
influenciaram o resultado do semestre foram os 
genéricos e os MIPs. Esse último cresceu 20,79%, 
movimentando R$ 5,20 bilhões, já o de genéricos 
registrou R$ 3,13 bilhões em vendas, um avanço 
de 8,09%.

Os não medicamentos, como itens de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos, geraram uma 
receita de R$ 8,58 bilhões e registraram uma 
evolução de 4,91%. Ao todo, mais de 1,32 bilhão 
de unidades foram comercializadas e o volume 
de atendimentos ultrapassou os 438 milhões. 
O número de funcionários e colaboradores nas 
farmácias, em 8 mil lojas espalhadas por 827 
municípios, passou de 129.432 para 130.317 mil.

 Para Barreto, os resultados poderiam ter 
sido ainda maiores. “Como muitas das nossas 
farmácias estão em regiões centrais, áreas de 
escritórios comerciais e shoppings, que são zonas 
especialmente impactadas pelas diversas políticas 
de restrição, as lojas perderam vendas para farmá-
cias de periferia das cidades”, avalia. 

Outro fator negativo é que a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC), segue em queda. O índice de 
-0,2% é o pior para um mês de agosto desde 
o início da série histórica, em janeiro de 2010. 
“A crise gerou uma retração no consumo das 
famílias, também em razão dos muitos negócios 
fechados”, explica.

Aumento de antidepressivos
A Abrafarma não divulgou dados relativos às 

vendas de remédios específicos, como os rela-
cionados à saúde mental, porém, levantamento 
realizado pelo Farmácias APP, aplicativo de vendas 
on-line de itens de saúde e beleza, revelou que 
medicamentos para desequilíbrio emocional 
obtiveram aumento  de 20% nas aquisições no 
primeiro semestre. A alta elevou em até 24% o 
faturamento do segmento em relação ao mesmo 
período do ano passado.
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impasse no congresso
A jornalista e comentarista de política Vera magalhães 

disse: “acho difícil o Congresso Nacional aceitar a proposta 
do governo para diminuir o valor de R$ 600 do auxílio emer-
gencial. O problema é que estamos perto dos acontecimentos 
políticos por conta das eleições municipais e os parlamentares 
não querem se desgastar com suas bases”.

governo x senado
“O relacionamento do governo federal com o Senado 

nunca foi tão sofrível como agora. Tanto é verdade que volta 
e meia os parlamentares mandam recado e votam contra os 
interesses do Palácio do Planalto. Enfim, eles querem expor a 
sua independência perante o público”. Opinião da jornalista 
mônica Waldvogel.

Perseguição à democracia
O inquieto historiador marco Antonio Villa atacou: “o 

Brasil é o único país do mundo que persegue as pessoas que 
defendem a democracia”.

saco sem fundo
Especialistas afirmam que os valores gastos para atender 

os programas sociais do governo podem gerar o maior des-
controle fiscal do país de todos os tempos. No entanto, como o 
resultado político tem sido satisfatório, os ministros continuam 
incentivando a continuidade dessas ações, mesmo sem saber 
de onde vem o dinheiro para tanta bondade. “A carga tributária 
vai aumentar pesadamente a partir de janeiro”, apostam os 
empresários.

Problemas à vista
Os depósitos feitos por Fabrício Queiroz nas contas de fami-

liares do presidente Jair Bolsonaro é uma realidade cristalina, 
assim como outras acusações anteriores que culminaram com 
a cassação de nomes importantes, como o ex-presidente da 
Câmara Federal, eduardo cunha. “Agora, resta saber como 
essas denúncias recentes se transformam em processo e com 
que rapidez isso vai circular nos bastidores da Justiça, mas as 
consequências delas serão perniciosas”, avalia o jornalista 
gerson camarotti.

sucessão em nova lima
Os representantes do PT, em Nova Lima, querem aproveitar 

o período eleitoral para bater pesado contra políticos, inclusive, 
expondo o atual prefeito Vitor Penido (DEM).

sem pressa
As autoridades ligadas à saúde carecem de muita parci-

mônia. Não se pode atender apenas à pressão do segmento 
econômico e começar sem critério a tirar as pessoas do iso-
lamento horizontal, passando para o vertical, sem antes um 
estudo mais completo da situação. “Se houver um problema 
mais sério, quem vai sofrer mais com as consequências são os 
pobres e os moradores das comunidades. E isso não é justo”, 
avalia o professor da Fundação Getulio Vargas, oscar Vilhena.

A vida e o comércio andam juntos

O s setores de comércio e serviços foram 
os que mais se sacrificaram para salvar 
vidas na cidade. Muitos estabelecimentos 
ficaram fechados por mais de cinco me-
ses. Voltaram com limitações que estão 

levando muita gente a repensar sobre a sobrevivência 
do negócio. Milhares não conseguiram sobreviver. E 
ainda tem gente fechada sem qualquer previsão de 
reabertura. 

Porém, há ainda aqueles que pensam que a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH) está 
agindo somente pensando em “dinheiro e lucro para 
os empresários”. Nada mais falso. Uma imagem que 
desconhece a realidade dos fatos. Desde o início da 
pandemia, a CDL/BH se preocupou com a preserva-
ção das vidas, com a sobrevivência das empresas e a 
manutenção dos empregos. Em todos os momentos 
entendemos que é possível aliar a saúde das pessoas 
com a saúde da economia.

Antes mesmo do fechamento do comércio, 
fomos a primeira instituição a fazer uma campa-
nha educativa sobre a necessidade de prevenção 
à doença. Ao longo destes últimos cinco meses, 
promovemos diversas ações de conscientização 
sobre a importância do distanciamento social, o 
uso de máscaras, a não aglomeração e a correta 
higienização de mãos e pulsos. Afixamos mais de 
mil faixas com mensagens educativas por toda a 
cidade. Instalamos 50 totens de álcool em gel em 14 
estações de ônibus por onde circulam, diariamente, 
mais de 800 mil pessoas.

Remodelamos a campanha “Ande Seguro CDL/
BH”, na qual a entidade, em parceria com outras 
empresas, realiza blitz de conscientização sobre 
as normas de higienização durante a pandemia e 
também de verificação dos veículos. Até o momen-
to, cinco paradas já foram realizadas e mais de 700 
motociclistas atendidos.

Os condutores têm suas motocicletas e seus 
equipamentos de segurança avaliados. Eles também 
recebem kits de higienização com álcool gel e sa-
bonete, orientações para a proteção e prevenção à 
COVID-19 e antenas corta cerol.

Durante a ação, 12 itens das motocicletas e dos 
equipamentos de segurança são avaliados, entre eles 
capacetes, freios, pneus, rodas e condições gerais 
do veículo. Os condutores também concorrem a um 
sorteio de brindes como capacete, luvas, jaquetas e 
outros itens voltados para a sua segurança. No dia 4 
de agosto, a fase 1 de flexibilização foi retomada pela 
administração municipal. Mesmo que timidamente, 
os lojistas puderam abrir as portas para varrer a poeira 
e tentar amenizar os danos que a pandemia trouxe.

Ciente dessa dificuldade, a CDL/BH colocou-se à 
disposição para orientá-los, com eficiência e clareza, 
dos protocolos que deveriam ser seguidos. Fizemos 
uma força tarefa de conscientização e educação para 
que todos estivessem a par das regras. Unimos os 
esforços de todos os nossos setores, especialmente os 
de comunicação e jurídico, para que houvesse uma in-
formação clara, objetiva e embasada nessa retomada.

Criamos uma cartilha que é o livro de consulta 
do lojista. Nela, informamos detalhadamente cada 
protocolo, apresentamos conceitos que vêm sendo 
utilizados no comércio mundo afora, esclarecemos 
dúvidas jurídicas como questões trabalhistas, entre 
outros. Na próxima semana vamos lançar o projeto Loja 
Segura, proporcionando aos clientes e consumidores 
as informações de que o estabelecimento que ela 
está frequentando está tomando todas as precauções.

Fechamos diversas parcerias que vão beneficiar 
os lojistas e seus colaboradores. Em parceria com o 
laboratório Hermes Pardini, estamos oferecendo aos 
associados da CDL/BH, 40% de desconto nos testes 
de COVID-19, garantindo segurança para quem está 
retornando às atividades. Para atender os lojistas com 
crédito atrativo e fácil, selamos com o Sicoob Divicred, 
parceria que oferece taxas de juros realmente baixas e 
carência para o primeiro pagamento. Com o Conselho 
Regional de Farmácia, Sindicato dos Enfermeiros de 
Minas Gerais e Assespro-MG, a parceria envolve uma 
série de benefícios, como o CDL Móvel, que representa 
redução de até 35% em telefonia, Cemig SIM, que 
gera uma economia de até 22% na tarifa de energia 
elétrica; parceria com operadoras de maquininhas 
de cartão de crédito, planos de saúde, entre outros.

No pacote de benefícios, os estabelecimentos 
registrados também poderão usufruir gratuita-
mente das ações da CDL/BH, como, assessoria 
jurídica nas áreas trabalhista, tributária e direito 
do consumidor, apoio institucional na resolução 
de problemas junto a órgãos públicos e acesso a 
relatórios mensais sobre indicadores econômicos 
e de vendas. 

Sabemos que nada está acima da vida. Nossa 
luta sempre foi e sempre será por uma reabertura 
segura para funcionários, comerciantes e consu-
midores. Contudo, o setor que representa 72% do 
Produto Interno Bruno (PIB) da capital e emprega 
mais de um milhão de pessoas não pode sangrar 
ainda mais. Já são mais de sete mil empresas fe-
chadas definitivamente e mais de 25 mil pessoas 
desempregadas. O comércio não suporta mais este 
sacrifício. E ainda temos que lutar pela reabertura 
de outros setores que estão há mais de 150 dias 
fechados, como bares, restaurantes e academias. 
Lutamos por vidas, empregos e pelo desenvolvi-
mento econômico e social da cidade.

Para ajudar os comerciantes a enfrentar essa 
crise, criamos o programa É PRA JÁ, onde são ofere-
cidos descontos exclusivos que ajudam na redução 
de custos em telefonia, energia elétrica, logística, 
soluções com maquininhas de cartão e as melhores 
taxas para adesão a programas de crédito, como 
o Pronampe e o Estímulo 2020. Nesse mesmo 
projeto, também oferecemos consultorias gratuitas 
nas áreas de gestão, marketing e saúde financeira.

Ao longo de todo esse processo, podemos 
ter cometido alguns equívocos, mas reiteramos 
que, jamais, colocamos o lucro financeiro acima 
da vida. Recentemente, a CDL/BH completou 60 
anos. Uma data marcante. Somos uma das enti-
dades mais antigas de Belo Horizonte. A história 
da cidade está entrelaçada com a nossa. Em 
nenhum momento, seja de alegria ou tristeza, 
nos abstemos em lutar pelo bem de nossa capital. 
Crescemos junto com ela. E é por ela que traba-
lhamos arduamente todos os dias. Nossa luta é 
pela vida e pelo comércio.
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daniel Amaro

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.

consumo dos belo-horizontinos aumenta
junto com a inadimplência na pandemia

mês endiVidAmento inAdimPlênciA

mArço 72,1% 31,4%

ABril 74,6% 33,6%

mAio 78,3% 37,8%

JunHo 80,2% 41,1%

JulHo 81,2% 41,6%

resultado dos últimos 5 meses

A COVID-19 alterou a rotina da 
população e diversos hábitos 
foram abandonados. Porém, 
se engana quem pensa que os 

reflexos do isolamento social reduziram o 
consumo dos belo-horizontinos. Segundo 
pesquisa elaborada pela Fecomércio MG, 
o endividamento das famílias na capital 
mineira está em alta pelo quinto mês 
consecutivo. Em julho, o indicador atin-
giu 81,2%, uma variação de 1,0 ponto 
percentual acima dos 80,2% registrados 
em junho. Por outro lado, a tendência 
também vem acompanhada pela quan-
tidade de pessoas com contas atrasadas, 
que alcançou o patamar de 41,6%.

Para a economista da Fecomércio 
MG, Bárbara Guimarães, o número de 
endividados ultrapassar os 80% serve 
como um termômetro. “Apesar das ad-
versidades provocadas pela crise sanitá-
ria, as famílias continuam consumindo. 
No entanto, o nível de inadimplência 
também seguiu essa trajetória, o que 
preocupa, principalmente pelo acha-
tamento da renda familiar, uma conse-
quência dos efeitos da paralisação das 
atividades econômicas e do aumento do 
desemprego na capital”, avalia.

Em Belo Horizonte, o endividamento 
representa 10% da renda familiar em 
84,9% dos casos. Em média, o tempo 
de comprometimento dos ganhos men-
sais é de 7 meses e meio. Sobre quanto 
tempo possui algum tipo de conta com 
pagamento atrasado, 41,8% afirmam 
que o período devido é de 30 a 90 dias. 
Ao todo, 20,5% das famílias acreditam 
que não terão condições de pagar os 
compromissos financeiros em atraso no 
próximo mês.

 O cartão de crédito é o principal 
compromisso financeiro assumido pelos 
consumidores de Belo Horizonte. Em julho, 
79,1% utilizaram essa modalidade. Na 
sequência vêm os carnês (18,4%), crédito 
pessoal (10,5%), financiamento de carro 
(9%), crédito consignado (8,8%), 
financiamento de casa (7,1%) e 
cheque especial (5,8%).

Apesar de ser consi-
derado o maior vilão, 
o estudo apontou 
redução no nível 
de comprome-
timento com o 
cartão de crédi-
to. O indicador 
era de 81% em 
junho e caiu para 
79,1% em julho. 
Já o crédito con-
signado teve uma 
expansão de 1,1 ponto 
percentual e passou de 
7,9% para 8,8%. “Embora 
haja necessidade de crédito no perí-
odo, é fundamental que as famílias tenham 
cuidado ao contratar empréstimos, devido à 
oscilação da renda mensal e à redução dos 
postos de trabalho no país”, alerta.

O publicitário Eduardo Barros está 
trabalhando home office desde o início da 
pandemia. “Com a família toda em casa, os 
gastos com lanches aumentaram bastante 
no período. O que antes era apenas no sába-
do ou domingo, passou a ser pelo menos 3 

vezes na semana. A gente fica inventando 
moda e quando chega a fatura do 

cartão de crédito é que se dá 
conta do quanto foi consu-

mido. Além de outros 
valores pontuais não 

previstos”, explica.
Ele relata que 

há alguns meses 
a empresa onde 
trabalha dispen-
sou alguns fun-
cionários. “Fiquei 

com medo que eu 
pudesse ser manda-

do embora também. 
Na época, atrasei o pa-

gamento do cartão e dei 
prioridade para outras contas. 

No mês seguinte quitei o mínimo 
possível e a dívida está uma bola de neve. 
Vou empurrando até conseguir superar esse 
momento de dificuldade e honrar meus 
compromissos financeiros”, conclui.

Fonte: Fecomércio MG

cartão de crédito é o principal compromisso financeiro

os
economistas

consideram endividamento
qualquer compromisso

financeiro que uma pessoa
adquire e a inadimplência

é quando ela não consegue
quitar essas contas

pendentes.
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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!

Presidente dedicado

KAlil resolVe Agir - O prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), 
depois de um confronto com a representação de bares e restau-
rantes e atropelado pela justiça resolveu flexibilizar seus decretos 
e permitir que o setor volte a funcionar na cidade, ainda sem a 
sua plenitude, mas com a possibilidade de recuperar parte do 
prejuízo. Não se sabe se a atitude de Kalil foi tomada depois que 
uma revista de circulação nacional, com matéria explosiva, tirou o 
sono do chefe do Executivo de BH, o que pode resultar em danos 
na sua avaliação positiva nas ultimas pesquisas.

o turismo VoltA em minAs - Algumas pousadas do interior de 
Minas voltaram a receber turistas durante a pandemia, usando 
de um novo protocolo com o uso de máscara para frequentar 
salões de restaurantes. Eles acabaram também com sistema 
self-service, com funcionários fazendo os pratos a pedido do 
freguês.

o presidente da Assembleia legislativa, Agostinho Patrus, mesmo
com a pandemia, vem realizando todos os trabalhos da casa

enQuAnto isso no PlAnAlto - O presidente Jair Bolsonaro criou um 
confronto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nada mais 
é um ensaio do que estar por vir na criação de uma nova Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), com a desculpa 
de taxar compras pelo sistema eletrônico. Essa briga de mentirinha 
entre Bolsonaro e Guedes pelo valor do “Renda Brasil”, substituto 
do “Bolsa Família”, foi planejada entre eles. Enquanto o presidente 
luta para aumentar a quantia do programa, Guedes trabalha para 
arranjar o dinheiro que virá com o novo imposto.
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o trânsito voltou ao movimento de antes do isolamento 
total. O grande gargalo que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) não 
conseguiu resolver com seus decretos foi a lotação dos ônibus 
no horário de pico. Não adianta mandar fechar comércio e 
afins, se a contaminação se dá dentro dos coletivos. Ou seja, 
“faça o que eu digo, mas não faço o que deveria”.

o cruzeiro começou a temporada com três vitórias que re-
cuperaram seus pontos perdidos pela Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). Parece que essa era a única missão do time, 
que embora com mais da metade de atletas experientes, não 
consegue virar o jogo. O que está faltando?

o que vem atormentando o presidente Jair Bolsonaro nos 
últimos dias é tentar explicar os R$ 89 mil depositados na conta 
da primeira-dama por Fabricio Queiroz.

A rachadinha, sistema pelo qual alguns parlamentares 
retiram dinheiro de assessores, ganhou um inimigo nos últimos 
dias: a imprensa. Importante lembrar que teve vereador na 
Câmara Municipal de BH que já perdeu mandato por causa 
disso. Antes, as nomeações eram de mulheres e filhos nos 
gabinetes, ficando tudo em família. Hoje, essas designações 
são de qualquer pessoa.

domingo, dia 30 de agosto
Paulo Joel Bizarria - Studio HP

Radialista Lélio Gustavo

Deputado Gustavo Valadares

Desembargador Mauro Soares

segunda-feira, 31 
Publicitário Antônio Victor (Vivite)

João Bosco Bahia

terca-feira, 1º de setembro
Jornalista Mauro Santayana

Carlis Eduardo Orsini

Quarta-feira, 02
José Inácio de Paiva Franco

Marlene Rossete

Luiz Otavio Marques - Barão de Cocais

Quinta-feira, 03
Terezinha Maciel - Brumadinho

Helder Garcia Mourão

sexta-feira dia 04
Jornalista Emerson Pancieri - Rádio Itatiaia

Carla Chiarelli

sábado, dia 05 
Radialista Adelicio Matina

Debora Mota

sesc ouro Preto doa mais de 6 mil peças de
enxoval para santa casa de misericórdia

O Sesc em Minas está sempre atu-
ante e cumprindo um importante papel 
social nas comunidades em que está 
presente, principalmente nesse difícil 
momento de pandemia. Nesse con-
texto, o Sesc Ouro Preto realizou uma 
importante contribuição para a popula-
ção e o sistema de saúde da cidade de 
Ouro Preto por meio da doação de mais 
de 6 mil itens de enxoval para a Santa 
Casa de Misericórdia da cidade. Entre as 
peças estão 489 lençóis (casal e soltei-
ro); 400 colchas (casal e solteiro); 518 
fronhas; 1.885 toalhas de banho; 1.943 
toalhas de rosto; 625 toalhas piso e 364 
travesseiros, totalizando 6.224 artigos.

O hospital é uma importante refe-
rência de saúde regional, sendo relevante 
não apenas para o município de Ouro 
Preto, mas também para a população das 
cidades de Mariana e Itabirito, com  300 
internações por mês, recebendo mais de 
3 mil pessoas no Pronto Atendimento, 
700 partos por ano, 131 leitos totais e 
único hospital que disponibiliza Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), sendo 22 
leitos, dos quais 13 dedicados à COVID-19.

Segundo o gerente do Sesc 
Ouro Preto, Patric Cardoso de Sá, 
é com muita satisfação que a uni-
dade contribui para o sistema de 
saúde da cidade que o Sesc está 
presente e que, notoriamente, está 
sendo intensamente exigido nesse 
momento de crise sanitária. “É um 
retorno que damos para a comuni-
dade local. Algo que também será 
muito importante para a equipe de 
profissionais de saúde que está cada 
vez mais demandada no contexto 
que vivemos”, afirma.

O gerente regional do Sesc, 
Cláudio Allágio, destacou também a 
doação do Sesc como uma ação que 
vai ao encontro das prioridades da 
instituição. “Saúde e Educação são as 
áreas foco do Sesc, e atuar em Ouro 
Preto percebendo a relevância que 
nossa unidade possui para a região, 
podendo colaborar com uma insti-
tuição hospitalar que atende várias 
cidades e oferecer um enxoval tão 
completo é muito gratificante para 
todos nós”, ressalta.

Para o diretor Técnico da Santa Casa 
de Misericórdia de Ouro Preto, Leonardo 
Brandão, a doação do Sesc vai permitir 
mais tranquilidade e um grande confor-
to para os pacientes do hospital. “Essa 
vultuosa doação do Sesc nos permitirá 
oferecer um atendimento adequado e hu-
manizado para os nossos pacientes, princi-
palmente nesse momento de dificuldade 
que todos passamos. É um marco para 
nossa instituição que nunca teve mais 
que 4 enxovais em utilização e com essa 
contribuição teremos 6, o que permitirá 
aumentar consideravelmente nosso aten-
dimento, com mais qualidade e atenção 
para todos que nos procuram”, relata.

Além do gerente do Sesc Ouro 
Preto, Patric de Cardoso Sá, e do 
gerente Regional do Sesc em Minas, 
Cláudio Allágio, estiverem presentes 
na entrega da doação o neurologista 
e diretor Técnico do hospital, Leonardo 
Brandão; o provedor da Santa Casa, 
Marcelo Sergio Gonçalves de Oliveira, 
o diretor Hospitalar Pedro Ponciano 
Gomes e a gerente Administrativa 
Juliana Magna dos Santos.
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mestre em educAção
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leíse costa

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

Desde que o mundo é 
mundo, o problema da 
violência, infelizmente, 
se faz presente na vida 

do homem. A Bíblia, escrituras 
dos cristãos, relata que o primei-
ro ato de violência foi realizado 
por Caim, que mata seu irmão 
Abel, praticando, portanto, um 
fratricídio.

As causas e os motivos para 
essa tendência violenta têm sido 
atribuídos a muitas variantes, de-
pendendo da matriz conceitual em 
que se está a operar. Se for pela via 
da religião, a natureza pecaminosa 
do homem será apontada como 
causa. Se for pela vertente biologis-
ta, algo em torno da preservação 
da espécie, pela lei do mais forte. O 
fato é que o homem sempre usou 
da força para impor seus desejos, 
defender-se dos seus temores, ou 
demarcar o seu espaço.

Nos dias atuais, temos verifi-
cado aumento excessivo do uso 
da força por autoridades policiais 
dirigidas a pessoas afrodescen-
dentes, o que, tem sido apontado 
como racismo.

Todo e qualquer tipo de violên-
cia praticada deveria nos causar 
indignação, diga-se, mas, quando 
ela vem por meio daqueles que 
deveriam proteger a população, 
o sentimento de repulsa cresce 
de forma catalisada, trazendo 
uma revolta, mesclada com o 
medo de que um dia, eu ou você, 
poderemos ser vítimas dessas 
atrocidades.

A pergunta que não quer calar, 
no entanto, é: o que leva uma 
pessoa, no exercício de sua função, 
agir com tamanha desmedida, a 
ponto de causar a morte de outra? 
O que está acontecendo com a 
humanidade que, apesar de todo 
o desenvolvimento intelectual, 
tecnológico, religioso, em que se 
multiplicam os discursos de não 
violência e necessidade de mais 
alteridade, presenciar cenas tão 
grotescas como essas?

Certamente, no que diz respei-
to ao ser humano, não há resposta 
simples ou fácil, haja vista a multi-
plicidade de teorias existentes que 
tentam explicar a humanidade.

A violência pode ser intencio-
nal, embora, nem sempre, cons-
ciente, pois pode ser desencade-
ada por fatores internos, de outra 
ordem, como o pré-conceito. Algo 
do mundo interno se manifesta 
naquele momento, que foge ao 
“controle” da razão, imperando 
o domínio dos impulsos que, na 
maioria das vezes, descarrega o 
pior que temos dentro de nós.

Ao analisarmos a etimologia 
da palavra violência observamos 
que sua origem é ligada à palavra 
latina “violentia”, cujo significado 
é de veemência, impetuosidade, 
guardando relação com “viola-
re”- violação. Neste sentido. O ato 
violento é aquele que exagera na 
proporção, ultrapassa os limites, 
tanto da lei quanto da moral. Ele 
ocorre quando as fronteiras do 
permitido são ultrapassadas.

No caso do abuso da força 
policial - partindo do pressuposto 
que os militares são “treinados” a 
ter controle da situação -, é estra-
nho pensar neste excesso, nesta 
violação, que além de atravessar 
o limite da humanidade, inverte os 
valores, de modo que aquele que 
deveria proteger é quem pratica e 
realiza a violência.

Pensando nas problemáticas 
raciais que, infelizmente, persis-
tem em permanecer entre nós, o 
estranhamento é ainda maior. O 
racismo (que poderia ser melhor 
traduzido por etinismo, conside-
rando que todos somos da raça 
humana) é a discriminação, 
nem sempre consciente, basea-
do no conceito (ou pré-conceito) 
de que existem diferentes raças, 
sendo que uma é melhor que a 
outra. Conquanto haja diferença 
entres as pessoas, estas não 
significam, de modo nenhum, 
inferioridade.

Historicamente, contudo, essa 
diferença, quer na cor da pele, na 
origem das pessoas ou na sua 
condição financeira, tem sido uma 
realidade que subjaz nas relações 
humanas. Ela carece de fundamen-
tação científica, filosófica, religiosa 
e de qualquer outra ordem. Nada 
justifica discriminar uma pessoa 
pelo simples fato de possuir uma 
tonalidade de pele mais ou menos 
escura, ter uma deficiência física 
ou psicológica, ser deste ou da-
quele credo, ser tratada de forma 
diferente das demais, como se o 
fato de ser “diferente” do outro, 
justifique tal tratamento.

Coisas da humanidade! Hu-
manidade diz respeito ao conjunto 
de seres humanos. Sua origem é 
apontada ao termo latino “hu-
manus”, aquilo que é relativo ao 
homem (“húmus” – terra, contras-
tando aos seres divinos).

A humanidade deveria ser 
aquilo que nos aproxima, nos 
faz iguais e, por isso, solidários. 
Contudo, não tem sido isso que 
presenciamos. O que tem sido 
característico da raça humana é o 
desencontro. A diversidade já não 
tem beleza e, consequentemente, 
a unidade se perde, visto que esta 
só se realiza na diversidade.

Como raça humana, não con-
seguimos alinhar os passos, pen-
samento e corações a ponto de 
eliminar do nosso meio essa chaga 
mortal que é a violência. A religião, 
a política, a filosofia e ideologias 
diversas em vez de minimizá-la, 
fizeram brotar ainda mais rancor, 
ódio e desencontro. Nós, seres 
humanos, precisamos, no entanto, 
ter esperança e muita paciência.

Quem sabe um dia, seremos 
capazes de controlar esse tigre que 
temos dentro de nós, apaziguando 
o monstro da violência e acredi-
tando que a paz que excede todo 
entendimento, brote, dando frutos 
que alimentem a humanidade e 
restaure o verdadeiro sentido da 
existência.

Violência, racismo e desumanidade

70% dos jovens brasileiros relatam alta
de ansiedade e nervosismo na pandemia

Tempos de incertezas. Vive-
mos de perguntas: Quando sai 
a vacina? E a volta às aulas? E 
meu emprego? Quando volta-
remos ao normal? Como será o 
amanhã? Estes e tantos outros 
questionamentos borbulham em 
milhões de cabeças pelo mundo. 
Mas, uma faixa etária conhecida 
pela intensidade parece especial-
mente afetada pela pandemia da 
COVID-19. Segundo levantamento 
da consultoria Eureka, 70% dos 
jovens afirmam que o isolamento 
social impacta negativamente em 
sua saúde psíquica, intensificando 
sentimentos como ansiedade e 
nervosismo. 

Quando perguntados sobre 
como está sua saúde emocional 
nos últimos meses, metade dos 
2.300 entrevistados, com idade 
média de 26 anos, afirmou que 
poderia estar melhor. Enquanto 
25,5% classificou sua saúde mental 
como ruim e apenas 10% notaram 
algum tipo de melhoria nesse sen-
tido nos últimos meses. 

Para o psicoterapeuta Weslley 
Carneiro, é natural que, diante de 
um cenário sem precedentes, as 
pessoas sintam-se despreparadas. 
“Devemos partir da ideia de que 
somos seres gregários e, apenas 
por essa questão biológica, já 
poderíamos prever o impacto do 
isolamento em nossa saúde men-
tal. Grande parte dos adolescentes 
e jovens adultos está vivenciando 
um período de experimentação e 
de uma hora para outra precisa-
ram rever várias de suas rotinas 
e comportamentos. Além disso, 
inseguranças sobre a vida escolar 
e o futuro profissional se fazem 
presentes, tornando esse momento 
ainda mais delicado”, avalia. 

como reagimos 
à ansiedade?

A pesquisadora e psicóloga 
especialista em terapia cognitivo-
-comportamental, Renata Borja, 
estuda como a pandemia do novo 
coronavírus expõe as vulnerabili-
dades emocionais dos jovens. De 
acordo com ela, mudanças drásticas 
como essas, ainda que temporárias, 
podem servir de gatilho para a ado-
ção de hábitos tóxicos, como o con-
sumo descontrolado de ansiolíticos, 
antidepressivos e bebida alcóolica. 

“É muito comum os jovens ten-
tarem aliviar a ansiedade por meio 
de um sistema de recompensa mal 
adaptativo. O que é isso? Quando 
não nos sentimos bem, automatica-
mente, nossa mente busca algo em 
coisas prazerosas e, para um grande 
número de pessoas, isso pode ser 
comida, bebidas alcóolicas, drogas, 

compras, entre outras. Esse tipo de 
recompensa pode ser uma busca de 
prazer imediato para que se sinta 
melhor diante de uma situação de 
estresse. No entanto, esse alívio é 
superpreocupante porque criamos 
pessoas viciadas, ou seja, uma 
sociedade disfuncional”, explica.

“Para que um adoecimento 
mental aconteça é preciso o fator 
vulnerabilidade, que diz respeito 
às questões genéticas, biológicas, 
crenças e o contexto em que a 
pessoa está inserida e, por outro 
lado, o agente de estresse. Para 
quem tem alta vulnerabilidade, 
um pequeno fator estressor cria a 
possibilidade de adoecimento. Se 
o indivíduo tem baixa vulnerabili-
dade, ele vai precisar passar por 
um estresse muito grande para 
adoecer. A pandemia é um desses 
fatores porque gera uma série de 
dificuldades na rotina, problemas 
financeiros, isolamento social, 
medo de pegar a doença, etc. Isso 
tudo ativa a vulnerabilidade das 
pessoas”, esclarece Renata. 

Segundo estudos realizados 
pela psicóloga em uma escola 
particular de Belo Horizonte, 75% 
dos alunos com idade entre 14 e 16 
anos revelaram sofrer de ansieda-
de. Apenas 22,54% dos estudantes 
demonstraram ser pouco ou nada 
ansiosos, 13,56% disseram mode-
radamente, 23,11% afirmaram ser 
muito e 40,7%, totalmente. O mais 
preocupante, entretanto, foi na res-
posta à pergunta: a ansiedade me 
atrapalha e me prejudica? 9,54% 
responderam nada, 15,57% pouco, 
19,09% moderadamente, 22,61% 
muito e 33,16% totalmente. 

como cuidar da mente?

De maneira simplificada, a 
resposta para essa pergunta é 
“crie uma rotina saudável”. “É até 
engraçado falar, mas o grande 
problema que estamos vendo 
com relação à saúde mental está 
atrelado à falta ou mudança de 
rotina”, diz Renata. 

“Precisamos de uma série 
de questões para alcançar o 
bem-estar mais equilibrado como 
atividade física, sono adequado, 

espiritualidade, lazer, conseguir 
adaptar nossas tarefas de forma 
organizada, planejada e sem 
procrastinar, etc. Quando todas 
essas áreas estão organizadas, pos-
sivelmente, essa pessoa vai estar 
bem. Muitos já tinham uma rotina 
estruturada, mas foram obrigados 
a abandoná-la e não criaram uma 
nova forma de funcionar”.

Para Carneiro, a adoção de 
hábitos de autocuidado específicos 
para saúde mental também são 
essenciais. “De maneira geral, já 

sabemos que alimentação e ati-
vidade física regular contribuem 
positivamente para nossa saúde in-
tegral, mas algumas práticas como 
mindfulness pode ser um meio de 
desenvolver maior autoconsciência 
e com isso alcançar maiores índices 
de satisfação com a saúde mental. 
De todo modo, as transformações 
às quais estamos sendo expostos 
fazem deste um bom momento 
para buscar ajuda profissional e 
os benefícios da psicoterapia”, 
recomenda.
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livros de autoajuda lideram o ranking
de leitura durante o isolamento social

Hábito cresceu 50% durante a quarentena no país

Durante o isolamento social, o 
brasileiro criou novos e reto-
mou velhos hábitos. Meditação, 
pequenas reformas, cozinhar, 

fazer artesanato, dançar e muitos outros 
passatempos estão sendo utilizados neste 
momento e um que se fortaleceu bastante 
é o da leitura.

Dados do 4º Painel do Varejo de Livros 
no Brasil em 2020 apontaram que tanto as 
vendas de livro on-line quanto físico cresce-
ram no país. O estudo estima ainda que, por 
aqui, o hábito de leitura tenha aumentado 
50%. Uma análise feita pela Skeelo, plata-
forma de e-books, mostra que os livros de 
autoajuda foram os mais procurados.

Para a psicóloga Alessandra Augusto, 
esse aumento tem a ver com o momento 
que vivemos. “Um tempo de incertezas, de 
passar a vida a limpo e de reavaliar nossas 
convicções e objetivos. Tudo isso fez com 
que subisse não só a procura por esse tipo 
de livro, mas pela psicoterapia também. 
Durante a quarentena, nos deparamos com 
esse indivíduo ansioso, isolado, inquieto que 
todos nós temos e as pessoas não souberam 
lidar com essa realidade. Como consequ-
ência, muitas pessoas estão com diversas 
questões pessoais, afinal esse momento 
tem gerado angústia, depressão, descontro-
le e falta de habilidade emocional”.

Funciona?

A empresária Thalita Ribeiras viu na 
pandemia o tempo ideal para ler alguns 

exemplares que já tinha em casa. “Come-
cei lendo o ‘Milagre da manhã’, que fala 
muito sobre mudarmos nosso costume 
e tirarmos um tempo para nós mesmos. 
Ganhei da minha mãe que sempre disse 
que eu precisava dessa pausa”.

A reflexão veio em boa hora. “Aproveitei 
que desacelerei a rotina por não poder estar 
na minha loja e comecei a colocar em prática 

os ensinamentos do livro. Fez muita diferença 
para mim. Agora já estou na minha terceira 
leitura, sempre tirando boas e importantes 
lições que estão fazendo diferença até no 
meu negócio, visto que eu consigo estar 
mais focada na atividade que estou desem-
penhado”.

A psicóloga esclarece que a linguagem 
positiva dos livros pode ajudar. “Elas podem 

ser colocadas na cadeira motivacional para 
que o indivíduo tenha o primeiro contato com 
o autoconhecimento. Contudo, são leituras 
que exigem cuidado, pois são generalistas. 
Ou seja, trazem um passo a passo para todos, 
descartando a individualidade, complexida-
de e demanda de cada um”.

Ela acrescenta que o livro pode ser 
a porta de entrada para que a pessoa 

perceba a importância da psicoterapia. 
“O cidadão aprende a lidar exatamente 
com suas questões. Nas sessões, ele re-
ceberá um olhar subjetivo, em cima de 
sua individualidade. Uma visão única e 
que escuta a demanda. Os livros podem 
ajudar, mas não devem substituir a tera-
pia”, conclui.

 “O Poder do Hábito”, de Charles 
Duhigg (Companhia das Letras).

 “A História do Mundo para quem 
tem Pressa”, de Emma Marriot (Valen-
tina).

 “Mindset: A nova psicologia do 
sucesso”, de Carol Dweck (Companhia 
das Letras).

 “Agir e Pensar como um Gato”, de 
Stéphane Garnier (Valentina).

 “Escravidão – volume I: Do pri-
meiro leilãode cativos em Portugal até 
a morte de Zumbi dos Palmares”, de 
Laurentino Gomes (Globo Livros).

 “Desbloqueie o poder da sua 
mente”, de Michel Arruda (Gente).

 “O dilema do porco-espinho”, de 
Leandro Karnal (Planeta)

 “Sonhos e disciplina: Transforme 
seus projetos em realidade”, de Augusto 
Cury (Gold 360).

 “Proteja sua emoção: Aprenda a 
ter a mente livre e saudável”, de Augusto 
Cury (Gold 360).

 “Clássicos do Mundo Corporati-
vo”, de Max Gehr.

Ranking dos e-books mais baixados:

especialista afirma que
esse tipo de leitura passa
por uma questão motivacional 
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Confederação das Associações Comerciais e Empresa-
riais do Brasil (CACB) e a Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais 
(Federaminas) lançaram no dia 26 de agosto, com o 

apoio do Sebrae, o Projeto Transformar para todas as associações 
comerciais do estado. O objetivo da inciativa é preparar lideran-
ças empresariais para atuarem em projetos de desenvolvimento 
local, abordando diversos temas, como mecanismos sociais de 
controle externo da administração pública, estratégias e meca-
nismos de estímulo à atividade empreendedora, formação e 
acolhimento de novas lideranças, entre outros.

O evento de lançamento, feito de modo virtual, contou com 
as presenças do presidente do Sebrae, Carlos Melles (foto); do 
presidente da CACB, George Pinheiro; do presidente da Federa-
minas, Valmir Rodrigues; do diretor técnico do Sebrae Nacional, 
Bruno Quick e do diretor-superintendente do Sebrae MG, Afonso 
Rocha, além de representantes de associações comerciais de 
diferentes municípios mineiros.

Transformar é um projeto Nacional e teve início a partir de 
uma iniciativa-piloto, na região mineira do Médio Piracicaba, 
no último mês de maio, e agora será difundido nas demais 
regiões do estado de Minas. Para o presidente do Sebrae, o 
projeto chega em um momento oportuno em que o país busca 
saídas para a crise provocada pela pandemia do coronavírus. “Os 
pequenos negócios já respondem por aproximadamente 30% 
do PIB do país. Nossa meta é fortalecer o empreendedorismo 
para que essa participação cresça nos próximos anos. Com isso 
nós conseguiremos gerar os empregos e o desenvolvimento que 
o país tanto precisa para atravessar esse momento”, comentou 
Carlos Melles.

Por meio do projeto serão capacitados os líderes e gestores 
das associações comerciais, com foco no desenvolvimento local 
e regional. Serão feitas capacitações por meio do Ensino à Dis-
tância (EaD), a partir de encontros virtuais com 90 minutos de 
duração. Durante o projeto, os participantes serão convidados 
a refletir sobre as boas práticas locais e como aperfeiçoa-las e 
amplia-las. As capacitações culminam sempre com a apresenta-
ção de um projeto de desenvolvimento, de natureza regional ou 
coletiva. Segundo os organizadores da iniciativa, o Transformar 
também vai contribuir para um debate em torno do papel dos 
futuros prefeitos no desenvolvimento do empreendedorismo, 
com a apresentação de um elenco de propostas aos candidatos 
das próximas eleições municipais.

A Diante das limitações impostas 
pela pandemia de COVID-19, os atuais 
coordenadores do Parlamento Jovem 
de Minas (PJ Minas) decidiram esten-
der a edição 2020 para 2021, de modo 
que os jovens tenham a oportunidade 
de discutir e propor ações para o 
tema Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, com direito às 
atividades presenciais, que sempre 
foram tão ricas para os estudantes.

A decisão foi tomada em reunião 
virtual realizada no dia 20 de agosto, 
entre a coordenação estadual, represen-
tantes de 16 polos regionais do projeto e 
outros parceiros da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG) na realização 
do PJ Minas. Apesar das dificuldades en-
contradas, principalmente pelas cidades 
menores, onde há muitos alunos sem 
acesso aos meios digitais, a maioria se 
mostrou disposta a manter toda a inte-
ração possível entre os jovens, mesmo 
com a necessidade de distanciamento 
social e as escolas fechadas. 

Equipes de municípios como Pie-
dade do Rio Grande (Polo Vertentes), 
Malacacheta (Polo Alto Jequitinho-
nha/Mucuri), Carvalhópolis (Polo Sul 
IV), Três Pontas (Polo Sul II), Arcos (Polo 
Oeste), Catas Altas e São Gonçalo do 

Rio Abaixo (Polo Médio Piracicaba), 
presentes à reunião, se mostraram 
muito satisfeitos com a extensão do 
projeto, pois não haviam conseguido 
realizar as atividades propostas sem 
a possibilidade de contato presencial 
com os alunos. 

O grupo agora analisa sugestões 
que foram apresentadas durante a 
última reunião, com o objetivo de 
montar um plano conjunto de novas 
ações para o PJ Minas. O plano deverá 
definir, por exemplo, como se dará 
a participação dos estudantes do 3º 
ano do ensino fundamental, qual será 
o formato dos cursos de capacitação 
de coordenadores e, ainda, como se 
dará a inscrição de novas câmaras 
interessadas em participar do projeto 
em 2021. Outra reunião está marcada 
para  o dia 31 de agosto.

“A realidade dos municípios é 
muito diversa. Precisamos construir 
as soluções conjuntamente, para que 
todos possam avançar juntos”, disse a 
gerente-geral da Escola do Legislativo 
da ALMG, Ruth Schmitz. A coordenação 
estadual está cadastrando voluntários, 
entre os coordenadores regionais, para 
ajudar na organização das reuniões, 
que devem passar a ser semanais.

sebrae participa do lançamento do
projeto transformar em minas gerais
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Parlamento Jovem de
Minas vai estender 

discussão sobre meio
ambiente até 2021
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Fiemg doa 100 ventiladores
pulmonares ao governo federal
A Fiemg doou 100 ventiladores pulmonares ao 

governo federal durante encontro entre o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, o governador mineiro, Romeu 
Zema (Novo) e o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que 
estiveram na região do Vale do Aço para a cerimônia 
de reativação do Alto-Forno 1 da Usiminas. Bolsonaro 
foi recepcionado por Flávio Roscoe no aeroporto de 
Ipatinga, onde simbolicamente recebeu a doação.

A federação doou recentemente ao governo do 
Estado 1.600 respiradores que serão distribuídos a 
hospitais e municípios, respeitando critérios técnicos 
da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e considerando 
o diálogo com as prefeituras.

O equipamento foi idealizado e é produzido 
pela Inspirar, uma empresa Health Tech que nasceu 
da inquietação e percepção dos sócios da Tacom para 
minimizar os impactos no sistema de saúde gerados 
pela pandemia da COVID-19 e que contou com o su-
porte da Fiemg, que mobilizou a indústria e arrecadou 
recursos para viabilizar o projeto. 

“É com muito orgulho que a indústria mineira vem 
colaborar com o estado de Minas e com o governo 
federal nesse momento atípico. No início da pandemia, 
juntamos um grande número de empresas dispostas 
a ajudar. Recebemos doações, consertamos mais de 
300 respiradores, investimos nesse projeto da Tacom, 
que conta com a engenhosidade dos mineiros e da 
indústria mineira”, explicou Roscoe.
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https://www.almg.gov.br/educacao/parlamento_jovem/index.html
https://www.almg.gov.br/educacao/parlamento_jovem/index.html
https://www7.fiemg.com.br/
http://www.siumobile.com.br/
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Assembleia oferece curso
para candidatos a vereador
Os interessados em concorrer a vagas nas Câmaras Municipais no pleito 

deste ano podem participar do curso on-line “Eleições 2020: Fundamentos 
do Legislativo Municipal”. A atividade, que será oferecida pela Escola do 
Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em setembro, 
visa qualificar os candidatos sobre o funcionamento das casas legislativas 
e as atribuições necessárias para o exercício do cargo.

A capacitação é gratuita e não é preciso fazer inscrição. Ao todo 
serão cinco encontros, sempre às terças-feiras, das 18h às 19h30. A 
primeira aula será no dia 1º de setembro. O conteúdo será transmitido 
ao vivo no YouTube da Escola e na TV Assembleia. As aulas vão continuar 
disponíveis na plataforma social.

De acordo com o consultor e professor da Escola, Alexandre Bossi, 
o objetivo é esclarecer sobre áreas importantes para atuação do vere-
ador. “Queremos qualificar um possível agente público para que ele 
compreenda, por exemplo, o papel fiscalizador e educativo da câmara, 
o funcionamento do processo legislativo, a importância da oratória e as 
funções de um vereador, entre outros temas importantes para o exercício 
do mandato”, explica.

Embora seja voltada para candidatos a vereadores, a capacitação tam-
bém pode ser realizada por cidadãos que queiram conhecer melhor o tema.

Romeu Zema e Bolsonaro
se encontram em Ipatinga

O governador Romeu Zema 
(Novo) participou no dia 26 de 
agosto ao lado do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, da ceri-
mônia da retomada de produção 
do Alto-Forno 1 (AF1) da Usiminas, 
em Ipatinga, no Vale do Aço.

A estrutura de transformação 
do minério em ferro gusa, para a 
produção de aço, teve as atividades 
interrompidas em abril diante da 
queda de demanda provocada 
pela pandemia de COVID-19.

Durante o evento, Zema anun-
ciou o início das obras de restau-
ração do pavimento do Aeroporto 
Regional do Vale do Aço, localizado 
no município de Santana do Para-
íso, próximo à cidade de Ipatinga. 
Os recursos, provenientes do Fundo 
Nacional de Aviação Civil (FNAC), 
são de R$ 12 milhões e foram 
viabilizados por meio de parceria 
entre o governo de Minas Gerais e 
o governo federal.

minimização de impactos

Zema ressaltou as ações re-
alizadas pelo seu governo para 
minimizar os impactos da pande-
mia na área da Saúde e destacou 
a importância deste momento 
para o processo de recuperação 
e desenvolvimento econômico da 
região, de Minas Gerais e do país.

“Estamos aqui hoje reinaugu-
rando o AF1 e estamos também 
em um momento de otimismo. O 

governo federal já está iniciando 
as obras de recuperação da pista 
do Aeroporto do Vale do Aço. 
Em breve, ele será reaberto para 
operação normalmente. Sou grato 
pela iniciativa”, disse.

retomada do crescimento

Bolsonaro destacou, em seu 
discurso, o simbolismo do evento 
para a retomada do crescimento 
econômico do país. “Precisamos 
sim gerar emprego e trabalhar, e 
que cada um, na medida do pos-
sível, busque o seu sustento com o 
suor do próprio rosto. Este é o nos-
so lema, além de outras medidas. 
Estou muito feliz em estar numa 
empresa como esta que é um or-

gulho nacional, uma das maiores e 
melhores do Brasil, que realmente 
trazem divisas e produzem aqui o 
que interessa à nossa construção 
de maneira geral”, afirmou.

Zema também ressaltou o es-
forço de sua gestão em Minas para 
investir em infraestrutura, gerando 
empregos e impulsionando a 
economia com projetos de desen-
volvimento regional. Ele anunciou 
um pacote de 8 obras viárias, com 
investimentos de R$ 100 milhões 
em diversas regiões mineiras.

“Minas é um estado falido, mas 
estamos conseguindo recursos para 
obras importantíssimas, em todas 
as regiões, que vão criar empregos 
e gerar desenvolvimento”, afirmou. 

Ainda segundo o governador, as 
intervenções só serão possíveis 
graças ao trabalho realizado para 
dar apoio aos investidores.

“Estamos tratando bem quem 
investe e gera empregos. Desde o 
início do meu governo, estamos sis-
tematicamente, desburocratizan-
do, simplificando e digitalizando 
todos os processos que dependem 
do governo e que dizem respeito a 
questões tributária e ambiental”, 
finalizou o governador, lembrando 
que, somente em 2019, Minas 
Gerais recebeu mais de R$ 50 
bilhões em investimentos, valor 
superior à soma dos 4 anos da 
gestão anterior.

Aeroporto regional

A recuperação definitiva da 
pista do aeroporto é uma antiga 
demanda da região, já que o equi-
pamento tem grande importância 
para a geração e manutenção de 
negócios no Vale do Aço, onde se 
concentram grandes indústrias, 
como Usiminas, Cenibra, Aperam 
e ArcelorMittal. As obras contribui-
rão no processo de recuperação e 
desenvolvimento econômico da 
região e de Minas Gerais.

No local, será feita a restaura-
ção do pavimento da pista de pouso 
e decolagem, da área de taxiamen-
to, do pátio de aeronaves, além da 
execução de uma nova sinalização 
horizontal das áreas mencionadas. 

Todas as fases da obra serão fisca-
lizadas pela Secretaria Nacional de 
Aviação Civil (SAC). A previsão é a 
de que o trabalho seja finalizado 
em dezembro de 2020.

O governo de Minas também 
assinou contrato com a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Ae-
roportuária (Infraero), que será 
responsável pela administração, 
operação, gerenciamento e ma-
nutenção do aeroporto pelos 
próximos 12 meses. O contrato com 
a Socicam, que até então adminis-
trava o equipamento, foi encerrado 
no dia 23 de agosto. Com o novo 

contrato, o local permanece sob 
controle do Estado de Minas Gerais 
e com operação aos cuidados da 
Infraero, que será uma prestadora 
de serviços.

Em fevereiro de 2019, o gover-
no de Minas, por meio da Secreta-
ria de Infraestrutura e Mobildade 
(Seinfra) e do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/MG), 
realizou intervenções emergen-
ciais no aeroporto, devido às más 
condições da pista. Em maio de 
2020, ele voltou a ser fechado 
para a realização das obras de-
finitivas.

Presidente da usiminas sergio leite, presidente
Bolsonaro e o governador romeu zema
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Justiça promove 7 mil audiências
virtuais durante pandemia em MG

De maio a agosto deste ano, mais de 7 mil 
audiências por videoconferência foram realizadas 
em Minas Gerais. Dessa forma, magistrados da área 
criminal conseguem ouvir réus presos, cujos proces-
sos gozam de prioridade legal. Os dados do Depar-
tamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen) são 
consequência da continuidade dos trabalhos juris-
dicionais durante a pandemia de COVID-19 no país.

As audiências seguem orientações do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria-
-Geral de Justiça de Minas Gerais (CGJ-MG). O CNJ, 
em parceria com a empresa de tecnologia Cisco, 
disponibilizou o sistema Webex, que permite a 
interação entre réus, defesa, acusação e os juízes, 
que participam das gravações em vídeo.

“Essas videoconferências são fundamentais 
para resguardar a saúde de todos os envolvidos 
e, do ponto de vista jurídico, têm obtido exce-
lentes resultados”, ressalta o juiz diretor do Foro 
de Belo Horizonte, Christyano Lucas Generoso.

Os participantes recebem, por e-mail, as 
principais peças processuais como denúncia, 
boletim de ocorrência e depoimentos pres-
tados à Polícia Civil. No dia da audiência, 
diretamente do presídio, o réu responde per-
guntas feitas à distância pelos representantes 
do Judiciário. O contato do detento e do seu 
defensor, antes da audiência, é garantido 
em uma sala virtual aberta só para os dois 
conversarem.

economia

O sistema Webex é compatível com qual-
quer computador, tablet e celular, o que facilita 
a oitiva também de testemunhas, como um 
policial militar, que assim não precisa se deslo-
car até o fórum, ou de idosos, que desse modo 
conseguem participar da audiência estando em 
suas residências.

O juiz Luís Augusto César Pereira Monteiro 
Fonseca, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizon-
te, já realizou mais de 100 videoconferências 
com réus presos, desde o início da pandemia, 
e aprova a nova iniciativa, argumentando que 
é possível manter na videoconferência tudo o 
que era realizado em uma audiência comum.

“O sistema é muito versátil. Temos a 
possibilidade ainda de garantir a privacidade 
da conversa do advogado com o réu e, entre 
uma série de vantagens, destaco as de evitar 
o deslocamento de agentes de segurança para 
transportar os presos, eliminar a possibilidade 
de fugas e diminuir o risco de cancelamento de 
audiência. O sistema até permite ouvir réus de 
outras comarcas. É, claramente, economia de 
recursos para o Estado”, elogia.

A juíza da 9ª Vara Criminal da capital, Luci-
meire Rocha, utiliza a ferramenta, em média, 
duas vezes por dia, e concorda. “É um avanço 
relevante, especialmente a oitiva de vítimas 
e testemunhas de outras comarcas, o que 
favorece a diminuição da expedição de cartas 
precatórias”, diz.

A magistrada ainda ressalta que é louvável 
o esforço empreendido pelos poderes Judiciário 
e Executivo para a realização das audiências por 
videoconferência. “No início, a estrutura ainda 
estava muito precária, apresentando problemas 
como conexão de internet ruim, dificuldade de 
comunicação com a unidade prisional e impos-
sibilidade de realizar mais de uma audiência 
simultaneamente, entre outros. No transcorrer 
dos meses, várias dificuldades foram superadas 
e os servidores do Judiciário e do Executivo se 
adequaram à nova realidade”.

“o sistema é
muito versátil.

temos a
possibilidade

ainda de garantir
a privacidade da

conversa do
advogado
com o réu”

Juiz diretor do Foro de Belo Horizonte, christyano lucas generoso
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Alto-Forno 1

A Usiminas retomou oficialmente a operação do Alto-Forno 1 de 
Ipatinga. O equipamento tem capacidade de produção de cerca de 
2 mil toneladas diárias de ferro gusa. A aciaria 1 da unidade tam-
bém foi retomada, ampliando a produção de aço bruto na planta. 
A operação da estrutura havia sido interrompida em abril, diante 
da queda de demanda provocada pela pandemia.

Em operação desde 1962, o Alto-Forno 1 é um símbolo da Usimi-
nas e do crescimento econômico e social da região do Vale do Aço. 
Da primeira corrida até a paralisação em abril, ele produziu cerca 
de 31 milhões de toneladas de gusa. O religamento atual marca o 
início da 9ª campanha do forno.

Para o presidente da Usiminas, Sergio Leite, a retomada é tam-
bém uma mensagem de otimismo e reforça o compromisso com 
a perenidade da companhia e o desenvolvimento do país. “Esse 
religamento tem um significado especial para nós, por marcar a 
confiança da Usiminas no futuro. O ponto mais agudo da crise, 
vivido em abril, ficou para trás e diversos indicadores sinalizam 
para uma retomada gradual da economia ao longo do segundo 
semestre e do próximo ano”, afirmou.

confira, abaixo, dia, tema e o professor de cada aula:

1º/9 - Aspectos jurídicos das eleições municipais - Wladimir 
Rodrigues Dias,  graduado em Direito, doutor em Direito Público, 
consultor e professor da Escola do Legislativo;

8/9 - Oratória e mandato parlamentar - Ivan Capdeville Junior - 
graduado em Letras, mestre em Estudos Linguísticos, redator-revisor 
e professor da Escola do Legislativo;

15/9 - O papel do vereador na sociedade contemporânea - José 
Alcione Bernardes Júnior - graduado em Direito, mestre em Direito 
Constitucional, consultor e professor da Escola do Legislativo;

22/9 - O vereador e a fiscalização das contas públicas - Alexandre 
Bossi Queiroz, graduado em Ciências Contábeis, doutor em Conta-
bilidade e Finanças, consultor e professor da Escola do Legislativo;

29/9 - A função educativa nas casas legislativas -  Ruth Schmitz 
de Castro, graduada em Física, mestre em Ensino das Ciências,  
professora e gerente-geral da Escola do Legislativo.

https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCow9H6anDXN5yzeUPExbPHw
https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
http://mg.gov.br/
http://infraestrutura.mg.gov.br/
http://infraestrutura.mg.gov.br/
http://infraestrutura.mg.gov.br/
http://der.mg.gov.br/
http://der.mg.gov.br/
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reABerturA dos restAurAntes

mg É um dos estAdos Que FAz menos testes PArA coVid

uniVersidAdes FederAis Perdem VerBAs

A volta do atendimento presen-
cial nos restaurantes ocorre por meio 
de uma série de regras sanitárias devi-
do à pandemia do novo coronavírus. 
Mesmo com os protocolos para evitar 
o contágio nos estabelecimentos, os 
clientes têm evitado se expor e muitos 
estão procurando locais que oferecem 
mesas nas calçadas. E há os que 

preferem comprar o marmitex para 
comer no trabalho ou em casa. Vale 
ressaltar que o tradicional self-service 
está proibido. Os alimentos devem ser 
servidos por um funcionário usando 
todos os acessórios de segurança, tais 
como máscara e luvas, além do álcool 
em gel. Muitos empresários são unâ-
nimes em dizer que as pessoas ainda 

estão inseguras para fazer as refeições 
dentro dos estabelecimentos neste 
momento. Será necessário um tempo 
para os consumidores acostumarem 
com as mudanças. A alimentação 
fora do lar é uma das atividades com 
maior concentração de empreende-
dores no país e a retomada positiva 
dos negócios será devagar.

Segundo um estudo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o estado de Minas Gerais é 
o segundo que menos realiza testes 
para COVID-19 no país, perdendo 
apenas para Pernambuco. Já o 
Distrito Federal foi o que fez a maior 
quantidade desde o início da pan-

demia. Os especialistas informam 
que quanto mais diagnósticos são 
realizados, mais controle o governo 
terá da doença e, assim, fica mais fá-
cil bloquear a circulação do vírus. De 
acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílios, até julho, 
961 mil cidadãos fizeram o exame 

em Minas, representando apenas 
4,5% da população, que somam 
quase 21 milhões de pessoas. E, por 
falar nisso, a boa notícia é que o 
governo de Minas começou a realizar 
testes para coronavírus por meio da 
saliva dos pacientes, na qual a coleta 
é mais simples e mais confortável. 

Nos últimos 10 anos, as univer-
sidades e institutos federais tiveram 
as suas verbas reduzidas em mais de 
70%. São recursos recebidos para in-
vestirem em infraestrutura, tais como, 
equipamentos para laboratórios, troca 
de computadores e reformas das salas 
de aula e bibliotecas. Em 2010, o valor 
era de R$ 2,78 bilhões e caiu para 

R$ 760 milhões, ou seja, menos da 
metade no ano passado. As conse-
quências são sérias porque com pouco 
dinheiro as universidades têm obras 
inacabadas, os laboratórios defasados 
e fica mais difícil para ampliar a oferta 
de vagas. Além disso, as pesquisas 
científicas, muito importantes para 
a comunidade médica, deixam de 

acontecer em função das condições 
precárias para conduzir estudos de 
relevância para o país. A importância 
dos investimentos em instituições 
federais ficou mais evidente durante a 
pandemia. A urgência de desenvolver 
novos medicamentos e de criar uma 
vacina mostra como o incentivo à 
ciência é essencial.

c A n A l   A B e r t o

Prefeitura de Juiz de Fora recebe doação
de 27 ventiladores mecânicos da Fiemg

Contagem faz parceria com
OAB para digitalizar processos

O prefeito Antônio Almas 
(PSDB), acompanhado do secre-
tário municipal de Saúde, Rodrigo 
Almeida, recebeu simbolicamente, 
27 ventiladores mecânicos, doados 
pela Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg). O 
ato foi selado durante solenidade 
na sede da Fiemg Regional Zona 
da Mata, no bairro Industrial, em 
Juiz de Fora. A previsão é de que os 
equipamentos cheguem à cidade 
na primeira quinzena de setembro.

“Estamos vencendo essa si-
tuação porque estamos juntos”, 
ressaltou o prefeito, que fez breve 
histórico, durante a solenidade, 
sobre a postura do município frente 
à pandemia: “Em março, confirma-
mos o primeiro caso de coronavírus 
na cidade. Naquele momento, 
nossa preocupação maior era o 
número de leitos da Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). Isso 
porque o cenário esperado, com 
base em estudos desenvolvidos por 
pesquisadores da cidade, era de que 
até 25 de junho teríamos mais de 
10 mil infectados, com cerca de 300 
leitos de terapia intensiva ocupados. 
Não foi fácil tomar a decisão de 
fechar as atividades não essenciais, 
mas faz parte do meu exercício. 
Nesse período, conseguimos am-
pliar nossa oferta de leitos e não 
chegamos aos números projetados. 
Tenho que agradecer o trabalho e a 
parceria dos empresários de Minas 
Gerais. Hoje, em especial, à Fiemg, 
pela doação dos ventiladores me-
cânicos que vão dar maior robustez 
para o sistema de saúde público do 
município”.

O presidente da Fiemg Regio-
nal Zona da Mata, Heveraldo Lima 
de Castro, afirmou, na abertura 
da solenidade, que Juiz de Fora é 
cidade-polo em uma macrorregião 
de saúde, e responsável pelo aten-
dimento de cidadãos de diversos 
municípios do entorno. “Sendo 
assim, acreditamos que essa doa-
ção vai colaborar com as ações de 
enfrentamento à pandemia”.

Segundo o presidente da Fie-
mg, Flávio Roscoe, o equipamento 
foi idealizado e produzido pela 
“Inspirar”, empresa Health Tech, 
que contou com suporte da fede-
ração. O aparelho foi criado “do 
zero”, com peças disponíveis no 
mercado, e já obteve licenciamento 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Para além dessa 
ação, a entidade encabeçou ope-
ração para recuperar respiradores 
que estavam fora de uso, por pro-
blemas técnicos.

De acordo com Almeida, a 
Secretaria de Saúde (SS), da Prefei-
tura de Juiz de Fora (PJF), destinará 

os aparelhos para o Hospital Dr. 
Geraldo Mozart Teixeira (HPS), De-
partamento de Urgência Regional 
Leste (Durl), Pronto Atendimento In-
fantil (PAI) e às unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) Norte e Oeste.

O equipamento produzido é 
o VI-C19, que utiliza dois módulos 
para fazer a ventilação: o volume 
controlado (VCV) e o modo pressão 
controlada (PVC). Ele está apto a 
ventilar qualquer doente com insu-
ficiência respiratória, que necessite 
do apoio mecânico. O projeto foi 
desenvolvido por equipe multi-
disciplinar: médicos intensivistas, 
engenheiros, programadores e 
desenvolvedores. Alguns pacientes 
com doenças neuromusculares, 
como esclerose lateral amiotrófica 
(ELA), pulmonar obstrutiva crônica 
(Dpoc) - que inclui, nesta categoria, 
enfisema, bronquite e asma - ou 
pessoas saudáveis, que desenvol-
veram pneumonia ou infecção 
respiratória, podem usar o VI-C19 
em caso de necessidade e ajuda 
mecânica.

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe, e o prefeito Antônio Almas
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A Comarca de Contagem 
celebrou no dia 19 de 
agosto, uma parceria ino-

vadora para a virtualização e a 

digitalização de processos das va-
ras cíveis, famílias, empresariais, 
fazendas e juizados especiais. 
Trata-se da assinatura de um 
termo de cooperação assinado 
entre o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais e a OAB/Subseção 
Contagem. O documento foi as-
sinado pela juíza Mônica Silveira 
Vieira e o presidente da Subseção 
de Contagem, Sanders Alves 
Augusto.

A iniciativa teve início com uma 
portaria da direção do Foro, que 
criou a Comissão de Implementa-
ção do Plano de Virtualização dos 
Processos Físicos na comarca. O 
grupo é composto pela juíza Mô-
nica Silveira Vieira, que o preside, 
e pelos gerentes de secretaria da 
1ª, 2ª e 3ª Vara de Família e Suces-
sões, das duas unidades do Juizado 
Especial e da 4ª Vara Cível.

A parceria tem como objetivo 
a retomada dos prazos, principal-
mente daqueles processos cujos 
advogados ou entidades tenham 
dificuldade de providenciar indi-
vidualmente a virtualização dos 
autos nos quais atuam.

A juíza Mônica Silveira Vieira 
considera a iniciativa muito rele-
vante para a melhoria da prestação 
jurisdicional no Estado, em especial 
na Comarca de Contagem. “Esse 
acordo permitirá que os autos, hoje 
físicos, sejam virtualizados, o que 
vai proporcionar a retomada da 
fluência dos prazos. A divulgação 
recente do grande número de atos 
processuais no Processo Judicial 
eletrônico (PJe), durante o atual 
momento de pandemia, demons-
tra a celeridade no andamento dos 
processos eletrônicos”, disse.

A magistrada acrescentou que 
a OAB vai além do termo de coope-
ração e ajudará na busca de apoio 
de outras instituições para que a 
virtualização de processos físicos 
seja rápida e eficaz.

A virtualização de processos 
físicos segue orientação da Porta-
ria 1025/2020 da Presidência do 
TJMG e é uma iniciativa do Progra-
ma Justiça Eficiente (Projef) que 
busca assegurar a razoável dura-
ção do processo e os meios que 
promovam a celeridade em sua 
tramitação.
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Juíza mônica silveira Vieira conduz iniciativas
para virtualizar processos físicos na comarca

A linda
mariza maria
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tse aprova alterações no sistema eleitoral. 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que os 
partidos devem destinar recursos do fundo eleitoral 
de maneira proporcional à quantidade de candidatos 
negros e brancos. Se a legenda apresentar 20% de 
candidatos negros, deve destinar o mesmo percen-
tual a esse grupo. A distribuição equilibrada também 
deverá ser observada na divisão entre os postulantes 
do tempo de propaganda gratuita na TV e no rádio. 
A regra só será aplicada a partir das eleições de 
2022. Ela vai servir para evitar que o partido reduza 
o número de negros. Em se tratando de eleições, 
toda medida que for para o bem da democracia é 
bem-vinda. No entanto, usar dinheiro público em 
campanha eleitoral é um assunto que merece ser 
discutido por toda a sociedade porque sempre faltam 
recursos para serem investidos, principalmente na 
saúde, educação, segurança e habitação.

custo mensal de um juiz no Brasil. Num país em 
que o salário médio de um trabalhador gira em torno 
de R$1.500, é um verdadeiro absurdo o custo de um juiz 
aos cofres públicos. Um magistrado brasileiro custa aos 
cofres públicos, em média, R$ 50 mil por mês. Na cifra 
estão incluídos gastos com remuneração, indenizações, 
encargos sociais, previdenciários, imposto de renda e 
despesas com viagens. O cálculo considera também 
pagamentos a inativos e pensionistas. A informação 
é do relatório “Justiça em Números”, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), e refere-se a 2019. O balanço 
também mostra que, pela primeira vez desde 2009, o 
congestionamento na Justiça brasileira é menor que 
70%. Ou seja, os julgamentos dos processos estão 
mais acelerados. Na prática, não é isso que vemos 
diariamente. Pelo contrário, é difícil não conhecermos 
alguém que está há anos ou décadas esperando o 
resultado de um processo.

https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3OC50am1nLmp1cy5iciUyRmluc3RpdHVjaW9uYWwlMkZhdCUyRnBkZiUyRnBjMTAyNTIwMjAucGRmOjE4NDM4NDcxNDM6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6ZTc3Y2I5
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3OC50am1nLmp1cy5iciUyRmluc3RpdHVjaW9uYWwlMkZhdCUyRnBkZiUyRnBjMTAyNTIwMjAucGRmOjE4NDM4NDcxNDM6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6ZTc3Y2I5
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3OC50am1nLmp1cy5iciUyRmluc3RpdHVjaW9uYWwlMkZhdCUyRnBkZiUyRnBjMTAyNDIwMjAucGRmOjE4NDM4NDcxNDM6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6YmE4YjAz
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3OC50am1nLmp1cy5iciUyRmluc3RpdHVjaW9uYWwlMkZhdCUyRnBkZiUyRnBjMTAyNDIwMjAucGRmOjE4NDM4NDcxNDM6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6YmE4YjAz
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O que era apenas opção, 
por motivos vários, vi-
rou regra por causa da 
pandemia. Falo das 

transmissões esportivas a distan-
cia ou via tubo como se falava 
no passado, agora via live, mais 
moderninho.

E o que é este bicho estranho 
que tanto incomoda os profis-
sionais da imprensa esportiva. 
Nada mais do que ficar no estú-
dio ou em casa, olhando a tela 
da televisão para transmitir a 
alegria e a emoção de um jogo 
de futebol. Não é tarefa fácil. No 
fundo é algo bastante complica-
do e até mesmo frustrante. 

Com o terrível coronavírus 
atacando em todos os flancos, 
as entidades organizadoras do 
futebol se obrigaram a seguir um 
rígido protocolo determinado 
pelas autoridades sanitárias. 
Uma complexa confusão de 
regras que começa no governo 
federal, passa pelo estadual e 
chega ao municipal.  A aplicação 
depende da autoridade maior de 
cada cidade, gerando polemicas 
e até certo ponto incoerências. 
Mas sendo pela preservação 
da saúde geral é importante 
obedecer. 

Jogadores e comissões téc-
nicas precisam passar por uma 
rígida testagem antes de cada 
treino ou jogo. Os demais tra-

balhadores envolvidos em cada 
evento também precisam passar 
pelo teste. É um exame chamado 
PCR. Pode parecer simples, mas 
é muito incomodo de fazer. 
Enfiam um cotonete gigante 
nas narinas e da garganta do 
cidadão.  Se der negativo tudo 
bem. Mas se der positivo começa 
um drama. Uma quinzena de 
isolamento total. Sem nenhum 
sintoma dá para ir levando. Mas 
se algo estranho surgir é preciso 
buscar ajuda médica. 

A imprensa esportiva, acos-
tumada a cobrir todos os jogos 
de perto, ao vivo, também en-
trou na dança do vírus maldito. 
E precisa passar pela danada da 
testagem. E mais, determina o 
protocolo que cada profissional 
tem que ficar no mínimo dois 
metros do companheiro dentro 
da tribuna de imprensa de cada 
estádio. 

Como tal espaço normal-
mente já é apertado, obrigando 
todo mundo a ficar aglomerado, 
a única solução foi limitar a 
quantidade de profissionais no 
estádio, buscando atender as 
determinações das autoridades 
sanitárias. Resultado, de uma 
média de 120 profissionais por 
jogo, entre narradores, comen-
taristas, repórteres, redatores, 
coordenadores e técnicos, caí-
mos para 60.  

E o drama não para por 
ai. Todos são obrigados a usar 
mascara, inclusive durante as 
transmissões, medir temperatu-
ra e usar o famoso e importante 
álcool em gel. Imagina o que é 
transmitir um jogo com a boca 
tampada. 

A saída tem sido usar e abu-
sar da tecnologia. Alguns poucos 
vão para o estádio e vários 
outros permanecem nos estú-
dios, redações e até mesmo em 
suas residências participando 
ativamente dos programas e 
transmissões. 

Cada um está se reinventado 
da melhor forma possível. Dri-
blando a angustia de estar longe 
dos companheiros, do clima do 
jogo e até mesmo do barulho 
da torcida.

Uma mudança drástica e 
complicada na rotina, mas im-
portante aceitar, sabendo que é 
para o bem geral. Acreditando 
com fé que breve tudo voltará 
ao normal.

O importante mesmo é que 
a imprensa esportiva sempre 
foi boa guerreira, acostumada 
a vencer desafios. Nosso com-
promisso maior sempre foi e 
será o de levar ao ouvinte, leitor, 
telespectador ou internauta a 
informação precisa, correta, 
recheada de emoção. Com live 
ou sem live.

No ano em que Uberlândia com-
pleta seu 132º aniversário, o 
Uberlândia Tênis Clube (UTC) 

tem muito a comemorar. Isso porque 
a prefeitura, por meio da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte e 
Lazer (Futel), promoveu diversas me-
lhorias no local, totalizando um investi-
mento que ultrapassa R$ 1,35 milhão.

Entre os principais serviços está 
reforma total do Ginásio Dr. Eugênio e 
aquisição de aparelhos para a ginásti-
ca artística da Futel, totalizando mais 
de R$ 500 mil. Destaque também 
para o investimento de mais de R$ 
300 mil para a recuperação total e 
impermeabilização dos telhados dos 
ginásios Homero Santos, Anexo (vô-
lei), bem como do próprio Dr. Eugênio.

As quadras externas receberam 
reparos no piso, pintura geral, 
instalação de refletores de LED e 
ampliação das arquibancadas. Para 
a prática de atividades aquáticas, as 

piscinas passaram por uma reforma 
geral, com recuperação no rejunte 
dos azulejos, instalação de troca-
dores de calor, novas raias, cadeira 
elevatória na piscina olímpica, para 
oferecer mais conforto e segurança 
a pessoas deficientes, e ainda a 
instalação de cinco coberturas de 
policarbonato para abrigar os pro-
fessores durante as aulas.

Com todas as obras e aquisição 
de equipamentos, a gestão mu-
nicipal recuperou um dos espaços 
mais importantes para o esporte 
da cidade, que estava totalmente 
depredado e que foi retomado pela 
prefeitura através de ação judicial 
em maio de 2017, oferecendo todas 
as condições para os 3.109 alunos 
matriculados  nas atividades de 
natação, hidroginástica, vôlei, bas-
quete, futsal, multiesporte, judô, 
karatê, ginástica funcional, ginástica 
artística e halterofilismo.

N o projeto inicial de estádio próprio do Atlético-MG, 
as obras teriam duração de 30 meses. Elas tiveram 
o marco zero em abril de 2020. Portanto, o torcedor 
alvinegro teria de esperar até a reta final de 2022 
para conhecer a nova casa. Mas o empresário Ru-

bens Menin, principal investidor do clube e também participante 
ativo da Arena do Galo, traçou uma expectativa ainda mais 
positiva, de 24 meses.

Portanto, na previsão do patrocinador/conselheiro do clube, 
o Atlético iniciará o Brasileirão de 2022 no estádio. Atualmente, 
o Galo manda jogos no Mineirão, com previsão de atuar na 
Pampulha até o final do Brasileiro de 2020. Menin até destacou 
que o Mineirão é caro ao Atlético.

“As obras estão adiantadas, aceleraram em relação ao crono-
grama. É possível fazer em 24 meses, estou falando em inaugurar 
essa obra em abril de 2022. E será bacana. Jogar o campeonato 
nacional de 2022 já na nova arena. É o nosso sonho. A gente 
achava que, sem o estádio, o Atlético não seria tão grande como 
ele merecia ser. E a Arena MRV mudaria a vida do Atlético”, disse 
Menin, em live ao jornal O Tempo.

Atualmente, as obras da Arena do Galo seguem na fase de 
terraplenagem. A previsão é que o processo de construção civil 
(edificação) comece no fim do ano. Para tanto, o empreendimento 
ainda espera a liberação de alvará da secretaria de Regulação Urba-
na da Prefeitura de Belo Horizonte. Algo que ainda não foi realizado.

“Na realidade, o que acontece. A obra tem dois alvarás, 
que é o da infraestrutura e está liberado e o da edifi-

cação, que deve sair na próxima semana, sem 
dúvida. E sairá antes do início da cons-

trução. Em uma, no máximo 
duas semanas o alvará 

estará nas mãos”, fi-
nalizou Menin.

rubens menin traça expectativa para
estádio ser inaugurado: abril de 2022

“As obras estão adiantadas,

a ideia é jogar o

campeonato nacional

de 2022 já na nova arena”
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Prefeitura de uberlândia ultrapassa mais
de r$ 1,3 milhão em investimentos no utc

Obras foram realizadas por meio da Fundação
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel)
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