
e acordo com o estudo feito pelo Sebrae Minas, 89% das micro 
e pequenas empresas do estado estão sendo afetadas negativa-
mente pela crise. Felipe Brandão de Melo, gerente da unidade 

de inteligência empresarial da instituição, diz que os efeitos variam de 
acordo com o setor de cada empresa. “Mas, de modo geral, com a re-
dução da atividade econômica em função das medidas de isolamento 
social, a maior parte das empresas apresentou redução significativa 
nas vendas e, por isso, acabam ficando em uma situação delicada para 
manter ou retomar suas operações”.

37
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a  1 8  a  2 5  d e  a b r i l  d e  2 0 2 0   N º  1 9 1 2   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FABiAnO l.FerreirA

PáginA

4

luiz c. gOmes

PáginA

12

JOsé mAriA trindAde

PáginA

2

d

ecOnOmiA – PáginA 5
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Juristas de todo o Brasil bradam contra 
a prorrogação de mandatos dos atuais 
prefeitos e vereadores. Eles entendem que 
a decisão poderia sair da curva da democra-
cia, uma vez que possibilita que os juízes de 
direito assumam cargos no Executivo e Le-
gislativo durante a vacância do posto. Essa 
é a opinião da presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata 
Gil de Alcantara Videira, do ex-ministro do 
Superior Tribunal Eleitoral, Henrique Neves 
e do advogado especializado em temas 
eleitorais Mauro Bomfim.

Especialistas são contra juízes de 
direito assumirem prefeituras
caso eleições sejam adiadas
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Novo coronavírus pode gerar
comportamento compulsivo

A compulsão é um comportamento que 
tem como objetivo compensar um descon-
forto psíquico. “O estresse causado pelas 
mudanças bruscas que a pandemia trouxe 
pode desencadear em consequências psico-
lógicas e físicas graves. Por isso é importante 
estabelecer uma rotina saudável, principal-
mente, durante o período de quarentena”, 
explica a psicóloga Mariane Moraes.

em los Angeles, diretor
mineiro lança primeiro

longa lgBtQ+

Nascido em Campo Belo, cidade do interior de 
Minas Gerais, o cineasta Thales Corrêa lança, em Los 
Angeles, seu primeiro longa-metragem “Nos Becos 
de São Francisco”, filme que aborda o universo das 
relações LGBTQ+ em tom de comédia. O edição do 
Brasil conversou com o diretor sobre sua trajetória 
no cinema e representatividade da diversidade 
sexual nas telas.
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Plataforma oferece visita virtual 
para vários museus do mundo

 

Com quase uma década de atuação, o Google Arts & Culture reuniu, em um 
mesmo local, vários museus em diversas partes do mundo, seja para passeios 
virtuais (em vídeo) ou exposições (com fotos), como o Louvre (França), Museu 
Metropolitan (Estados Unidos), Museu Nacional de Antropologia (México), 
entre outros. A plataforma também conta com diversas instituições nacionais, 
como a Pinacoteca (SP), e três de Minas Gerais.

idosos precisam
se exercitar durante

isolamento social

Sem poder sair de casa para evitar 
o contágio da COVID-19, a população 
mais idosa precisa manter uma rotina 
de exercícios mesmo em isolamento 
doméstico. De acordo com o educador 
físico Everton Souza, o ideal é se exerci-
tar por pelo menos 30 minutos todos 
os dias. “Esse é um momento atípico 
que estamos vivendo e precisamos nos 
adaptar a essa nova realidade”. Um dos 
principais benefícios das atividades físi-
cas é auxiliar no aumento da imunidade 
e no combate ao estresse e a ansiedade.

#Fiqueemcasa

Prefeitura de Montes Claros
recebe 600 kits hospitalares e 

900 mil máscaras da Coteminas
Coube ao diretor da Cotemi-

nas, Eduardo Campolina, fazer a 
entrega de 600 kits hospitalares 
e 900 mil máscaras à Prefeitura 
de Montes Claros. O objetivo é 
distribuir o material para toda 
a população. Representando a 
prefeitura, o procurador-geral 
do município, Otávio Rocha, 
recebeu a doação e agradeceu 
a empresa pela contribuição 
neste momento tão delicado.

#cOVid-19

eduardo campolina
e Otávio rocha
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da redação

medida Provisória 936
emana passada, o mundo empresarial se sentiu um pouco 
mais aliviado quando uma nova decisão do ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski esclareceu 
que acordos individuais de empresas para cortar salários e 

jornadas de trabalhadores têm efeito imediato, independentemente 
de posterior manifestação sindical. 

 Essa posição do STF, anunciada por Lewandowski , tem a ver com a 
orientação tanto do Congresso como do Palácio do Planalto - via Minis-
tério da Economia - no sentido de encontrar uma solução imediata para 
cada uma das inúmeras demandas, evitando problemas de insolvência 
das empresas e uma onda de desemprego. Em Brasília, os comentários 
de alguns ministros era que, se estamos vivendo um clima de guerra, 
nada pode ser resolvido em longo prazo. Assim sendo, ações, diante 
das decisões tomadas, precisam ser implementadas rapidamente para 
evitar o crescimento do problema.

Foi assim também sobre a ajuda financeira de R$ 600 para desem-
pregados e trabalhadores informais. Quando o ato foi publicado no 
Diário Oficial havia dúvida, por parte da equipe econômica, em relação 
às condições elaboradas para processar os pagamentos. No entanto, 
a pressão social, visto que muitos brasileiros já estavam enfrentando 
dificuldades financeiras, forçou o poder central a viabilizar a aplicação 
do plano prontamente. Com isso, as pessoas enquadradas nesses grupos 
puderam sacar o dinheiro.

E, obviamente, isso também aconteceu com a Medida Provisó-
ria 936.  Dias antes, Lewandowski  havia definido que os sindicatos 
deveriam ser comunicados a respeito dos acordos para poder iniciar 
negociação coletiva caso preferissem. Agora, ao rejeitar recurso da 
Advocacia-Geral da União (AGU), esclareceu: “Para afastar quaisquer 
dúvidas, e sem que tal implique em modificação da decisão embargada, 
que são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma 
da MP 936/2020”.

Esse novo arcabouço jurídico vai evitar os brados de entidades sin-
dicais. Em todo o Brasil, incluindo Minas, muitas já se manifestavam 
de maneira dúbia sobre a decisão do STF por entenderem que alguns 
direitos trabalhistas poderiam ser prejudicados. Porém, uma empresa 
quando opta por esse caminho apresentado pelo governo deixa explícita 
sua intenção de continuar no mercado e de não demitir funcionários, 
pelo menos por ora.

O momento é de reflexão e cautela. E quando a pandemia do co-
ronavírus passar, um novo Brasil vai ressurgir. Os percalços de hoje nos 
servirão de lições e ensinamentos para o amanhã.

De Campo Belo a Los Angeles: cineasta
mineiro lança seu primeiro longa LGBTQ+

O cineasta Thales Corrêa, 31, 
nascido em Campo Belo, 
no interior de Minas Gerais, 
só pisou no cinema aos 16 

anos, quando foi a Juiz de Fora, que 
fica a mais de 300 km da sua cidade 
natal. Assistiu “O Segredo de Broke-
back Mountain” e não conseguiu 
tirar nem a história nem a magia do 
cinema da cabeça. Thales frequentou 
a Escola de Cinema da UCLA e possui 
no currículo exibições em Cannes de 
seus dois últimos curtas-metragens, 
“Parents” e “Milvio”. O edição do Bra-
sil conversou com o mineiro radicado 
em Los Angeles sobre o lançamento 
de seu primeiro longa-metragem 
“Nos Becos de São Francisco”, sua 
trajetória no cinema e representativi-
dade LGBTQ+ nas telas.

como foi sua trajetória no cinema desde 
que saiu de campo Belo? 

Sabia que queria fazer algo na área de entrete-
nimento desde novo, mas não conhecia muito. Em 
Campo Belo, não tem nem salas de cinema, então 
o acesso à cultura era difícil. Assistia pela TV novelas 
e filmes alugados em VHS. Quando tinha 16 anos 
fui a um cinema, em Juiz de Fora, sozinho e assisti 
“O Segredo de Brokeback Mountain”. Sai da sala 
completamente modificado e até hoje me arrepio ao 
assistir esse filme. Mas, não tinha noção nenhuma 
de como era feito um longa até estudar nos EUA. Nos 
primeiros meses de faculdade, eu já tinha criado um 
clube de produção. E, a partir disso, fui contratado 
para produzir um minidocumentário para a minha 
escola, umas campanhas para área de saúde e 
outras produções de vídeo. Recebi várias bolsas para 
continuar meus estudos. Depois de alguns anos fiz 
meu primeiro curta “Parents”, inspirado na canção 
de “Pais e Filhos”, da Legião Urbana. 

Quais são os principais desafios para 
engrenar uma carreira de cineasta em 
los Angeles?

É uma competição acirrada. Los Angeles é o centro do 
entretenimento mundial. Diariamente são produzidos mi-
lhares de filmes, séries e diversos conteúdos audiovisuais. 
É engraçado ir ao Starbucks e ver a maioria das pessoas 
sentadas com seus computadores com o programa de 
escrever roteiro aberto. A concorrência eleva o padrão 
de qualidade, então você precisa fazer uma coisa muito 
boa para conseguir ganhar algum destaque. E, para um 
imigrante, como eu, ainda tem o desafio da língua e da 
cultura, que chega a ser um desafio diferenciado quando 
se trata de fazer cinema por aqui. 

 
e quais são as diferenças em investir 
numa carreira no Brasil e no exterior?

Me mudei para os EUA com 21 anos. Vim com 
pretensão de estudar cinema, mas comecei em um 
college que é uma espécie de “pré-faculdade”, na qual 
você tem aulas de assuntos gerais até definir a área 

exata em que deseja focar. Na época, estava desco-
brindo tudo. Saindo da faculdade comecei a trabalhar 
e fazer meus próprios filmes. Minha experiência com 
cinema mesmo é apenas aqui. Nunca trabalhei com 
cinema no Brasil, apenas um papel pequeno como 
ator, então não sei muito dizer a diferença. Tenho 
amigos que trabalham no Brasil e o que escuto é que 
a diferença é falta de mão de obra, de roteiristas e o 
acesso restrito a equipamentos. Naturalmente, equi-
pamentos no Brasil tem um custo maior do que aqui. 
E morando em Los Angeles existem mais alternativas, 
como aluguel e  parcerias, o que facilita muito.

em “Becos de são Francisco”, você 
explora a temática lgBtQ+ e o gêne-
ro de comédia. como se deram essas 
escolhas? 

A escolha dessa temática se deu pelo fato de 
estar bastante presente na minha vida. Faço parte 
da comunidade gay e sempre tratei essas questões 
com humor. Mesmo quando estamos lidando com 
um drama, a gente conversa de uma forma cômica 
no dia a dia. Quando decidimos escrever um roteiro 
sobre esses assuntos queríamos muito manter a 
essência e a autenticidade da linguagem da vida 
real. A preferência de gênero depende muito do que 
vamos fazer e o assunto tratado. No caso de “Nos 
Becos de São Francisco” como estávamos fazendo 
um assunto que, geralmente, conversamos com 
mais humor, decidimos ir para esse gênero. Tenho 
tendência a ir para o lado mais dramático quando 
escrevo roteiros, já fiz suspense, mas costumo me 
afastar de terror. Adoro consumir comédia e tenho 
um olhar cômico para as coisas da vida. Escrever 
comédia é muito difícil, mas gosto de desafios e por 
isso topei fazer o filme.

Qual é a principal intenção do filme? 

O principal objetivo é abrir uma discussão 
sobre como aplicativos de relacionamentos estão 
mudando nossas relações pessoais. O universo 
LGBTQ+ é ideal para explorar o assunto, pois é 
uma comunidade que já usa essas ferramentas 
por mais tempo. Porém, vejo muitos héteros pas-
sando pelos mesmos problemas com o frequente 
uso de apps para conhecer pessoas. O filme 
também tende a explorar questões específicas 
do universo gay e, com isso, espero que possa 
trazer um conforto para as pessoas que passam 
por questões semelhantes. O personagem central 
passa por uma situação e decide se colocar na 
frente e valorizar o que é bom para si. O filme traz 
uma mensagem positiva, apesar de um final não 
tão convencional como o típico “final feliz” que 
estamos acostumados. 

 
Qual a importância de vermos cada vez 
mais narrativas lgBtQ+ naturalizadas 
e contadas em outros gêneros, além 
do drama?

Uma das coisas que ouço alguns dos meus 
familiares dizerem é que eles não têm preconceito 
com pessoas LGBTQ+, mas dó de vê-las sofrerem. 
Dó não é um sentimento positivo. Sei que a 
intenção deles é demonstrar compaixão, mas 
com tantas palavras de apoio a serem usadas, a 
que eles escolherem foi dó. Acredito que a razão 
disso se dá exatamente pelo fato da maioria das 
narrativas do universo LGBTQ+ serem sempre 
dramáticas e com um final trágico. É claro que a 
comunidade LGBTQ+ passou, e ainda passa, por 
muitas situações e batalhas que poderia apenas 
ser contadas com tons dramáticos. E é importan-
te respeito a essas histórias que trilharam um 
caminho para nós. Sou muito fã de Brokeback 
Mountain e o mais recente Moonlight, mas acho 
importante também fazer narrativas que mostram 
personagens LGBTQ+ mais humanizados, inclusos 
na sociedade e com questões semelhantes às de 
todo mundo.

“tenho tendência
a ir para o lado
mais dramático

quando escrevo roteiros”cineasta thales corrêa
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O feijão e o vírus

C ada um dá à informação a 
importância que quiser ou 
convier.  Um médico lembra-
va que a taxa de letalidade 

da COVID-19 está por volta dos 6%, 
mas se uma das vítimas for a sua 
mãe é 100% e não há como negar. 
O Brasi l  está entre os 10 países 
com maior número de mortes, mas 
somos mais de 200 milhões de bra-
sileiros. Outra notícia sonegada e, 
agora, clara é que 55% dos doentes 
se curaram e receberam alta sem 
problemas. Os números assustam, 
mas as excelências do Ministério da 
Saúde, que todos os dias se alinham 
na mesa para trazer novos números 
e a quebra de recordes, arrepiam a 
sociedade de medo. Parece cena do 
filme do Zé do Caixão: “A meia noite 
levarei sua alma”. É como se falasse 
diretamente para você: “O próximo 
será você, estamos aproximando”.

É defensável o afastamento so-
cial, cuidados básicos de higiene, 
lavar as mãos e o uso do álcool em 
gel ou líquido em alta concentração. 
Necessário também proteger os 
vulneráveis. O cerco deve ser por aí. 
Desconfio é desta unanimidade de 
que é preciso parar o mundo. Inima-
ginável. Nem o profeta Raulzito pode-
ria imaginar. Quando ele celebrou o 
dia em que a terra parou todos riram 
e sabiam ser impossível. Não era. Só 
que como sempre a realidade foi mui-
to mais profunda. Em vez do dia em 
que a terra parou, escreveu o mês em 

que a terra parou. O confinamento é 
viável para a classe média que tem a 
geladeira abarrotada e pode passar 
pelo “desconforto” de usar o delivery 
para pratos elaborados, bebidas, 
mantimentos e até a prosaica pizza.

Em testemunho da verdade digo 
que hoje a realidade do Brasil, o 
chão da vida tem medo mesmo é 
do desemprego que bate à porta. 
Vou insistir, o povo tem muito mais 
medo do desemprego do que do 
vírus. Essa é a verdade que só não é 
total porque uma grande parte tem 
medo de não reabrir o negócio que 
fechou meio sem entender direito no 
início da crise. Empresas fecharam e 
muitos estão desesperados ao verem 
a bomba explodir em suas mãos. 
Empresas que atravessaram décadas, 
gerações e até guerra vão sentir o 
golpe e todo mundo sabe disso. É 
por isso que o governo reage e o 
presidente Jair Bolsonaro esperneia, 
mas não consegue mudar nada. Eu 
mesmo perguntei ao presidente se 

ele defende a abertura do comércio 
por que não assina decreto. Ele me 
respondeu que o presidente pode 
muito, mas não pode tudo. Está 
certo. O cerco jurídico está fechado 
e qualquer determinação do governo 
federal seria anulada no Supremo. 
Está claro.

O ano não acabou economi-
camente porque restam contas a 
pagar. O déficit do orçamento está 
estimado em R$ 90 bilhões, já está 
sendo calculado em mais de R$ 600 
bilhões. Isso representa mais do que 
85% do Produto Interno Bruto (PIB). 
É conta para futuras gerações. Cres-
cimento? Esquece. Previsão de 2% 
positivos, antes e agora pode chegar 
a 5% negativos. É a lógica do mundo 
e o trem descarrilhado que a todos 
atinge e ninguém sabe deter. O que 
me impressiona é que o remédio está 
sendo receitado da mesma forma 
para todos. Como pode o mesmo 
critério para conter o coronavírus ser 
aplicado com intensidade idêntica 
em Nova Iorque, Londres, Paris, São 
Paulo, Belo Horizonte e Medina, a 
minha cidade no interior de Minas? 
A conclusão é de que “miséria é mi-
séria em qualquer canto, riquezas são 
diferentes” como canta Titãs. Este é 
um mal que ousou quebrar as regras 
e primeiro chegou às casas dos ricos, 
os que viajaram para o exterior e de-
pois na casa dos que conviveram com 
os viajantes endinheirados. Agora é 
pop e sobra para todos!

“Os números

assustam, mas as

excelências do

Ministério da Saúde

arrepiam a

sociedade de medo”

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/stf/
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Prorrogar eleições é uma medida 
que apenas une os atuais prefeitos

A simples prorrogação das eleições de 
outubro, por conta do coronavírus, 
não é uma solução jurídica fácil. 
Serão muitos os questionamentos, 

embora a conquista de mais 2 anos de man-
dato seja uma pretensão da maioria dos atuais 
prefeitos, de acordo com levantamento recente 
feito pela imprensa. Esse assunto vai entrar em 
debate no Congresso Nacional nos próximos 
dias, enquanto juristas de todo o país se mani-
festam contra a decisão.

Entre as inúmeras teses, uma chama aten-
ção. Trata-se da possibilidade do juiz de direito 
da comarca passar a responder pelo posto 
até que haja um novo pleito. A respeito deste 
cenário, a presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), Renata Gil de Alcantara 
Videira, já teria emitido opinião contrária. É que 
em grande parte dos municípios brasileiros, há 
falta de magistrados, ou seja, não é raro um 
juiz responder por mais de uma comarca ao 
mesmo tempo.   

seria um pleito diferente

Caso o Congresso promova uma emenda 
constitucional, ela pode ser considerada ilegal, 
sentencia Henrique Neves, ex-ministro do Tri-
bunal Superior Eleitoral. Segundo ele, o tema 
será, sem dúvida, judicializado, pois a Carta 
Magna é clara: qualquer mudança no processo 
eleitoral deverá ocorrer via Constituição um 
ano antes da data do pleito. 

Especialista em direito eleitoral 
Mauro Bomfim lembra que a 

possibilidade de um magistrado 
assumir o lugar do prefeito 

é coisa do passado. “Isso 
acontecia até 1969, época 

do regime militar. Agora 
seria interferência do 
poder. A justiça eleito-
ral só tem poder para 
julgar processos dos 
partidos e candidatos. 
Não existe lei para além 
desta realidade”. 

Após emitir essa opinião, o advogado afir-
ma que o primeiro ato formal, em relação ao 
pleito municipal deste ano, se dará no dia 20 
de julho, data das convenções para escolhas 
de nomes que irão disputar as prefeituras e 
câmaras de vereadores. “Quem vota nessa 
oportunidade são os membros dos diretórios 
municipais. Diante da pandemia, essa votação 
poderia ser diferente, sem aglomeração e, até 
mesmo, de maneira remota como aconteceu 
no início de abril”.

Bomfim acrescentou ainda que, a partir das 
convenções, as campanhas poderiam começar 
nas redes sociais como já vêm ocorrendo nos 
últimos pleitos. “Em caso de emergência, a 
eleição poderia ser transferida para o fim de 
dezembro, ou seja, dentro do mesmo ano do 
calendário, com posse agendada para o dia 1º 
de fevereiro”. 

Ele diz que, durante um mês, os presidentes 
das câmaras municipais poderiam assumir o 
posto como já aconteceu em Minas, em 29 cida-
des, onde os prefeitos foram cassados e enquan-
to novos nomes não haviam sido escolhidos. 

“Alias, em todo o Brasil, a posse de depu-
tados e senadores são realizadas no dia 1º de 
fevereiro. Ou seja, não estaria fora do roteiro 
e dentro de um viés democrático, sem interfe-
rência de poder. Afinal, o Judiciário não tem 
acolhimento legal para esse tipo de procedi-
mento. As leis brasileiras são claras: diante da 
vacância do posto de presidente da República, 
governador ou prefeito, quem assume, pela 
ordem, são os vices e, em segundo lugar, os 
presidentes das câmaras federal e municipal, 
respectivamente”, enfatiza.

mauro Bomfim tem várias sugestões sobre o assunto
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Deputados defendem extensão
de gratificação da saúde

urante a Reunião Extraordinária de 
Plenário da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), no ultimo dia 
14, muitos parlamentares cobraram 
que o governo amplie a concessão 

da Gratificação Temporária de Emergência em Saú-
de Pública (Gtesp), que foi destinada aos médicos 
do Estado por meio do Decreto 47.914, de 2020.

Esse decreto regulamenta a Lei 23.630, 
de 2020, segundo a qual o pagamento dessa 
gratificação poderá ser estendido a profissionais 
de saúde ocupantes de cargos de provimento 
efetivo da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo que estiverem 
exercendo atividades diretamente relacionadas 
ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

Porém, o decreto governamental autorizou o 
pagamento apenas aos médicos. 

Os deputados Coronel Henrique (PSL), Raul 
Belém (PSC), Doutor Jean Freire e Doutor Paulo 
(Patri) defenderam a alteração do decreto para 
que a gratificação seja estendida a todos que 
atuam na linha de frente contra a pandemia. A 
deputada Ana Paula Siqueira (Rede) sugeriu que 
os servidores que atuam na assistência social 
também tenham direito ao benefício.

Também foi aprovado no dia 14, o Projeto de 
Lei (PL) 1.726/20, do governador, que amplia o 
orçamento do Estado para viabilizar o pagamento 
de benefício às famílias de estudantes que fica-
ram sem a merenda escolar, após o fechamento 
das escolas públicas. A importância do projeto foi 
destacada pelos deputados Fernando Pacheco 
(PV) e Celise Laviola (MDB), entre outros. “Temos 
alunos que vão para a escola para se alimentar”, 
afirmou essa deputada.

O deputado Douglas Melo 
(MDB) defendeu que o muni-
cípio de Sete Lagoas (Região 
Central) receba recursos de 
uma negociação do governo 
com a empresa Vale, relativos 
à indenização pela tragédia do 
rompimento de barragem de 
rejeitos da mineradora. “Que 
isso seja usado no término 
do hospital regional e em seu 
funcionamento”, disse.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) elogiou 
as linhas de crédito criadas pelo Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG) para empreendedo-
res afetados pela pandemia. Já o deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT) criticou os bancos privados por 
não facilitarem o crédito nesse momento.

Por fim, o deputado Bosco (Avante) desta-
cou que a aprovação, pela Assembleia, de medi-
da que permite o remanejamento de emendas 
parlamentares em favor da saúde pública já está 
resultando em recursos adicionais para o setor.

calamidade 

A atuação dos prefeitos durante a pandemia 
da COVID-19, causada pelo coronavírus, também 
motivou pronunciamentos dos parlamentares 
no Plenário. Deputadas e deputados fizeram crí-
ticas e elogios às medidas adotadas pelos prefei-
tos durante a epidemia e ao uso que estes vêm 
fazendo da decretação de calamidade pública.

Durante a fase de votação, o Plenário apro-
vou três projetos de resolução que reconhecem 
o estado de calamidade pública, decorrente da 
pandemia de COVID-19, nos municípios de Juiz 
de Fora (Zona da Mata), Lavras (Sul de Minas) e 

Timóteo (Região Metropolitana do 
Vale do Aço).

Antes disso, no dia 7 de abril, 
já haviam sido ratificados os de-
cretos de calamidade de Contagem 
(Região Metropolitana de Belo 
Horizonte) e de Coronel Fabriciano 
(Região Metropolitana do Vale do 
Aço). Para que os municípios se 
liberem dos prazos e limitações im-
postos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a Assembleia deve reconhe-

cer o estado de calamidade em cada município.
O presidente da ALMG, deputado Agostinho 

Patrus (PV), esclareceu que o Legislativo mineiro 
está priorizando a análise dos municípios que 
apresentam maior número de casos registrados 
da COVID-19 e de mortes causadas pela doença.

Presidente da Almg, deputado Agostinho
Patrus (PV), durante a reunião
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durante a fase
de votação, o

Plenário aprovou
três projetos de
resolução que
reconhecem o

estado de
calamidade pública

câmara desorganizada
Depois de quase um mês de atividades suspensas, a 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte voltou a funcionar 
recentemente. E, mais uma vez, os ilustres parlamentares pro-
tagonizaram uma verdadeira baixaria no plenário. E, segundo 
os jornalistas da crônica política, tudo por causa da vaidade 
pessoal de alguns deles. Diante disso, fica difícil a população 
acreditar que os acontecimentos da nossa edilidade sejam 
sérios. Uma barbaridade! 

deputados sem projetos
Não precisa investigação, basta apenas um levantamento 

no próprio Portal da Assembleia para constatar que os mais de 
10 deputados estaduais, eleitos por influência das redes sociais, 
não apresentam uma atuação destacada, especialmente no 
que diz respeito à apresentação de projetos, como era esperado 
pela população.

Batendo na cemig
Ex-deputado federal, ex-presidente da Eletrobras e 

ex-diretor da Cemig, o engenheiro Aloisio Vasconcelos tem 
feito um extenso trabalho de bastidores para provar que é um 
erro o atual governo estadual privatizar a Cemig. “Por exemplo, 
neste momento de dificuldades, a empresa está ajudando, 
pois Romeu Zema (Novo) conseguiu minimizar os valores das 
tarifas para pessoas de baixa renda, além de aumentar o prazo 
de pagamentos das contas”. Vasconcelos é claro: “É hora de 
repensar essa ideia desenfreada de simplesmente liquidar o 
patrimônio dos mineiros”.

sucessão em Brumadinho
Em Brumadinho, o prefeito neném da Asa (PV) não almeja 

discutir política. Para muitos, eles ainda nutre a esperança de 
que o seu mandato seja prorrogado por 2 anos. Como diz o 
ditado popular: “de bobo ele não tem nada”.   

Prorrogação?
Uma pesquisa realizada pela Rádio Itatiaia comprova que 

grande parte dos atuais prefeitos é a favor da prorrogação 
dos atuais mandatos para coincidir com as eleições majori-
tárias de 2022. No entanto, esse argumento não convence os 
deputados federais. Eles entendem que jogar para frente esse 
tema, sem muita discussão, é polêmico. Aliás, a Constituição 
é clara: a alteração de data da eleição tem de ser votada um 
ano antes do pleito.

Prorrogação 2
Em Minas, o deputado estadual roberto Andrade (Avante) 

tem a mesma opinião do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), luiz roberto Barroso, em não apoiar a prorrogação das 
eleições para mais 2 anos. 

cena única – Mas é claro que a tese não tem o menor apoio 
dos prefeitos interessados em esticar seus mandatos. 

tudo por dinheiro
Ex-deputado e advogado Airton soares não poupou críticas 

aos laboratórios farmacêuticos. “Muitos não querem nem saber 
da vida do paciente. Na verdade estão interessados em faturar 
no Brasil e no mundo. Deveria haver uma lei para coibir esse 
abuso”, comentou irritado.

elogiando Bolsonaro
Sempre crítico quando o assunto é o governo Bolsonaro, 

o comentarista e jornalista carlos Alberto sardenberg  disse, 
recentemente, que a equipe econômica do governo tomou 
iniciativas, de imediato, para ajudar o Brasil a não sucumbir 
diante da crise da COVID-19. “Foram medidas econômicas 
acertadas”, sentenciou.

sucessão no tJmg reafirma
prestígio de nelson missias

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, 
deu uma enorme demonstração de força política 
na magistratura mineira, ao conseguir eleger seu 
sucessor e toda a diretoria que irá conduzir os desti-
nos do TJMG a partir de 1º de julho próximo até 2022. 

O novo presidente será o desembargador 
Gilson Soares Lemes, que é hoje o superinten-
dente administrativo adjunto, braço direito da 
presidência. Ele teve 81 votos, contra 51 dados ao 
desembargador André Leite Praça, que era apoia-
do pelo ex-presidente Pedro Bittencourt, principal 
oponente de Missias.

Além dele, foram eleitos em primeiro escrutí-
nio os desembargadores José Flávio de Almeida, 

para a primeira vice-presidência, Tiago Pinto para 
a segunda vice-presidência e Edson Feital para 
a vice-corregedoria, todos apoiados por Nelson 
Missias. As disputas pelos cargos de 3º vice e de 
corregedor-geral foram para segundo escrutínio, 
que se estendeu até o início da noite do dia 16. 

O resultado da eleição consolida o prestígio 
de Nelson Missias, que tem feito uma gestão 
elogiada inclusive em nível nacional, pelos altos 
índices de produtividade e criatividade que vem 
apresentando, liderando o ranking do Conselho 
Nacional de Justiça em vários índices. 

Missias foi, inclusive, o articulador do grande acor-
do firmado pelo Governo de Minas com a Associação 
Mineira de Municípios (AMM) para quitação em 

parcelas da bilionária dívida deixada por Fernando 
Pimentel (PT) com os municípios. Foi esse acordo que 
deu sobrevida aos municípios e algum fôlego ao go-
vernador Romeu Zema (Novo) em seu primeiro ano.

desembargador gilson soares lemes
foi eleito presidente  do tJ com 82 votos,

contra os 51 do seu adversário
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47914&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1726&&aba=js_tabDocs
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1726&&aba=js_tabDocs
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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cOVid-19 expõe falta de planejamento
financeiro de pessoas físicas e jurídicas

Reflexões de um empresário
em meio à turbulência

Terror - Nestes tempos de extrema dificuldade, 
em função da pandemia do coronavírus, os em-
presários brasileiros estão vivendo um verdadeiro 
terror, um inferno, um tormento que parece não 
ter fim.

O desespero maior é em função da imprevisi-
bilidade desta pandemia. A previsão do prazo de 
duração desta crise depende do jornal que você lê, 
da TV que você assiste ou da rádio que você escuta. 
Não há sintonia com relação ao assunto.

Há quem diga que a fase mais complicada 
termina em maio. Outros dizem que a crise ainda 
vai durar mais 3 ou 4 meses e existe até quem fale 
que 2020 já está totalmente perdido. Essa incerteza 
tem deixado os empresários muito preocupados.

Política - Talvez por 2020 ser um ano eleitoral, 
alguns políticos estão tentando tirar proveito da 
situação, fazendo palanques políticos da crise. 
Isso não é bom porque desvia o foco da questão 
mais importante do momento que é o combate 
à COVID-19.

Percebe-se que alguns governadores, na ânsia 
de aparecerem na mídia, até abandonaram seus 
secretários de Comunicação Social e passaram a 
desempenhar o papel deles! Isso não soma nada, 
só atrapalha.

Por outro lado, vários prefeitos e governadores 
estão totalmente desalinhados com o poder cen-

tral, extrapolando seus limites nas decisões rela-
cionadas à pandemia. Muitos deles já rasgaram a 
Constituição Federal várias vezes, impedindo até 
o “sagrado” direito de ir e vir dos cidadãos. Isso, 
além de ser inconstitucional, sinaliza algo perigoso.

Comando central – As divergências existentes 
entre os posicionamentos de alguns prefeitos e 
governadores com os do presidente da República, 
em relação ao distanciamento social das pessoas, 
nesta época de pandemia, têm gerado preocu-
pação dos empresários. Eles precisam e querem 
estabilidade política e econômica para que possam 
continuar cumprindo seu mister de gerar empregos 
e rendas para os trabalhadores brasileiros e impos-
tos para os municípios, estados e União.

A questão é que o presidente, com o qual 
eu concordo, quer o isolamento vertical, ou seja, 
que haja apenas isolamento de certos grupos de 
pessoas (crianças, idosos, enfermos, gestantes, 
lactantes e etc.).

Porém, alguns prefeitos e governadores 
desejam e estão impondo em seus respectivos 
“territórios” o isolamento horizontal, aquele no 
qual não há seleção de grupos específicos e que, 
em tese, todos sejam isolados em casa.

Uma análise equilibrada da situação leva ao 
entendimento de que não se pode radicalizar, 
liberando geral ou proibindo tudo.

Se houver uma liberação geral, muitas pessoas 
vão se contaminar ao mesmo tempo, o sistema 
de saúde não terá condições de atender a todos e 
entrará em colapso, levando a óbito centenas de 
milhares de pessoas. 

Com este isolamento horizontal, que está 
imperando na maioria dos estados e municípios, 
o ritmo de mortalidade será menor e mais vidas 
serão salvas. O grande problema aqui, que 
muitas pessoas e autoridades não percebem ou 
não querem perceber, é que ele em médio prazo 
irá quebrar as pequenas e médias empresas e, 
em longo prazo, muitas das grandes empresas 
também terão milhões de trabalhadores de-
sempregados.

Caos - Com a quebra da maioria das empresas 
e com o descontrole do desemprego, o que se 
espera é o caos, com invasões de supermercados 
e outros comércios, quebradeira generalizada e 
desobediência civil, ou seja, haverá uma desordem 
total. Isso ninguém deseja.

Desse modo, a solução será o presidente 
assumir a coordenação nacional da situação, esti-
pulando o isolamento social que possa amenizar 
a questão da mortalidade e evitar a quebradeira 
das empresas para, assim, manter o índice de 
desemprego em patamar tolerável. Isso somente 
será possível com o isolamento vertical.

pandemia da COVID-19 fez desabar as expec-
tativas econômicas em todo o mundo. Dados 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
apontam que por consequência do coronaví-

rus, o mundo vai registrar, em 2020, o pior desempenho 
econômico desde a Grande Depressão de 1929. O órgão 
passou a estimar que o Produto Interno Bruto (PIB) 
global recue 3%, a previsão anterior era de alta de 3,3%.

Pesquisadores acreditam que no Brasil enfrenta-
remos uma retração econômica semelhante à crise 
financeira de 2008 e a greve dos caminhoneiros de 
2018. Segundo o relatório “A Economia nos Tempos 
da COVID-19” do Banco Mundial, o PIB deve fechar 
com queda de 5% no país este ano.

Para o diretor financeiro e administrativo Fer-
nando Sanches, a crise devido ao coronavírus é fatal, 
mas poderia ter um impacto menor se as famílias 
brasileiras tivessem segurança financeira disponível. 
“Os brasileiros enfrentam um histórico econômico 
de recorrentes crises, principalmente, os assalaria-
dos. Se as pessoas tivessem alguma reserva haveria 
instabilidade econômica neste momento”, aponta.

Ele aponta que o histórico familiar e a falta de 
disciplina são as principais razões que fazem com 
que o brasileiro não tenha reservas ou organize seu 
orçamento. “Vale destacar que não é somente por 
culpa das pessoas, mas existem vários fatores socio-
econômicos, como renda per capita baixa e falta de 
educação sobre o valor real do dinheiro. Poupar é 
disciplina e hábito que, infelizmente, a maioria não 
tem. A prioridade é pagar as contas e ver se sobra, 
mas, a verdade é que dificilmente isso acontece”. 

Ele acrescenta que uma empresa só sobrevi-
ve se tiver um bom planejamento. “Ele deve ser 
simples e factível. Paralelamente, é preciso uma 
análise individual de rentabilidade dos produtos 
ou serviços oferecidos ao mercado, para identificar 
se existe déficit em algum, subtraindo a receita da 
empresa. Mensalmente, ainda é necessário revisar 
os orçamentos e, com isso, alinhar todos os gestores 
da companhia de modo que consigam ser ágeis e 
eficientes em todos os momentos, principalmente 
em tempos árduos”.

Por isso, o especialista reitera que se as empresas 
tivessem um planejamento orçamentário eficiente, 
passariam pela crise e poderiam, inclusive, sair mais 
fortalecidas.

Sanches assegura que as empresas e os líderes 
que se mantêm resilientes atravessam as crises e 
costumam gerar novos negócios diante de opor-
tunidades que surgem. “Não será diferente com a 
pandemia da COVID-19”. Sendo assim, o empresário, 
na medida do possível, deve preservar seu capital de 
giro, além de conservar e fortalecer o capital humano. 
“Execute uma análise de riscos, de market share (cota 
de mercado) e de investimentos para depois tomar 
decisões de enfrentamento da crise”.

Ele acrescenta que, com o aumento do desem-
prego e dos preços, o país anda numa corda bamba. 

“Nesse momento, é preciso ficar mais atento às 
despesas. O maior problema é que os empresários e 
as pessoas desanimam com esse cenário ao invés de 
criarem soluções. Eles acabam desperdiçando energia 
e foco e isso não pode acontecer”.

economizar é o verbo
Segundo o especialista, as pessoas físicas devem 

cortar gastos com o valor das contas de água e luz, 
além de evitar usar o cartão de crédito e fazer uma 
planilha de despesas para controlar o orçamento. 
Enquanto que as empresas também precisam reduzir 
gastos atrelados a consumo e insumo, renegociar 
parceiros e valores para descontos e carências, tentar 
prorrogar o vencimento de faturas de fornecedores, 
ser transparente com os colaboradores e manter-se 
atualizadas sobre mudanças nas leis.

Ainda sobre as empresas, Sanches finaliza com 
o que julga ser mais importante: fluxo de caixa. “É 
necessário fazer uma relação entre entrada e saída 
de dinheiro e usar esses números para tomar decisões 
inteligentes. A falta de pagamento de serviços essen-
ciais vai paralisar a produção, assim como o atraso 
de salários, deixar de pagar encargos trabalhistas, 
empréstimos, impostos e todas as demais despesas 
necessárias para que o negócio opere”, conclui.

Dados da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) apontam que 
48% dos brasileiros não adotam nenhum 
método para controlar o próprio orçamento. 
Desses, 25% confiam apenas na memória 
para anotar as despesas, enquanto que 20% 
não faz nenhum registro de ganhos e gastos.

desorganização nas empresas
Essa dificuldade de organização, na visão de 

Sanches, chega também às pessoas jurídicas. “Um 
erro comum, cometido por alguns empresários, é 
não dominar as finanças da empresa e não ter um 
planejamento estratégico, principalmente, os empre-
endedores de pequeno porte. Falta direcionamento 
de missão, visão e valores”.
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2 milhões de infectados
Os médicos, profissionais mais informados sobre a crise 

sanitária da COVID-19, apostam que, até o final deste semestre, 
serão 2 milhões de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. 
Cruz credo, gente!

sem decolar
Em Brasília, os comentários com relação à CNN Brasil são 

os mais variados possíveis. No entanto, uma coisa parece unir 
grande parte dos jornalistas da crônica política: havia uma 
expectativa de uma presença maior no mercado de TV a cabo 
no país. Ou seja, o ibope da nova emissora não seria o almejado 
pelos seus diretores. A conferir...

A china é brasileira 
A China não é forte apenas na produção de material para 

atendimento ao sistema de saúde em geral. Aqui, no Brasil, ela 
marca presença também na denominada agricultura familiar. 
Isso ainda vai dar problema para o governo brasileiro. Vamos 
aguardar!

ministro cansado
Quando resolveu fazer crítica ao presidente Bolsonaro, 

durante entrevista à TV Globo, o ex-ministro da Saúde, luiz 
Henrique mandetta, sabia os efeitos de suas falas e tudo indica 
que mandetta queria mesmo era sair do posto por cima. “Ele 
estava cansado”, disse o deputado Fábio ramalho (MDB) ao 
ser indagado pela imprensa. 

Barnabés de Brasília
Agora, em abril, foi veiculada uma pesquisa indicando que 

Brasília tem o maior número de pessoas isoladas por conta da 
COVID-19. E depois dessa informação, um jornalista disparou: 
“É óbvio. Grande parte da população de capital federal tem 
excelentes empregos públicos e, com o gordo salário caindo 
na conta, não precisa sair às ruas”.

exportadores agradecem
“O reatamento diplomático do Brasil com a China, depois 

das críticas feitas por integrantes do Palácio do Planalto ao 
país asiático, foi uma medida acertada e agradou de maneira 
espetacular os exportadores brasileiros”. Opinião da jornalista 
e comentarista econômica Juliana rosa.

reatamento
Complementando esse assunto entre Brasil e China, o jorna-

lista, da Globo News, gerson camarroti disse: “Foi o ex-ministro 
da Saúde, luiz Henrique mandetta que abriu o diálogo entre os 
dois países, pois, naquele momento, ele precisava encomendar 
uma grande quantia de produtos médicos de lá”.

Americanos estão morrendo
“Se o governo norte-americano tivesse tomado as devidas 

providências, talvez não contabilizaria centenas de milhares de 
mortes por conta do coronavírus. Lá, como aqui, há um grau 
de imprudência sobre o assunto e que só traz desassossego ao 
povo”. Opinião do historiador marco Antonio Villa.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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CUIDE-SE, LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA, FIQUE EM CASA.

DEPUTADOS ESTADUAIS DESTINAM MAIS DE 
300 MILHÕES DE REAIS PARA ENFRENTAR 
O CORONAVÍRUS E SALVAR VIDAS.

O coronavírus está colocando 
em risco a vida das pessoas 
em toda Minas Gerais.

A Assembleia de Minas destinou 
mais de 300 milhões de reais para 
combater a pandemia e continua 
a trabalhar de maneira firme em 
defesa dos mineiros.

em mg, 89% das micro e pequenas
empresas são afetadas negativamente

O isolamento social, medida 
imposta por órgãos de saú-
de como uma das maneiras 

de evitar a disseminação do coro-
navírus, está causando prejuízos 
para o setor produtivo. Uma pes-
quisa realizada, entre os dias 27 de 
março e 1º de abril, pela Unidade 
de Inteligência Empresarial do 
Sebrae Minas mostrou que 89% 
das micro e pequenas empresas do 
estado estão sendo negativamente 
afetadas pela crise.

 O levantamento, que contou 
com a participação de mais de 500 
empresas cadastradas no sistema, 
mostrou ainda que, apesar dos 
impactos da pandemia, sete em 
cada dez empreendimentos man-
tiveram suas atividades, ainda que 
parcialmente.

Felipe Brandão de Melo, ge-
rente da unidade de inteligência 
empresarial do Sebrae Minas, diz 
que os efeitos variam de acordo 
com o setor de cada empresa e o 
modelo de relacionamento com 
os clientes. “Mas, de modo geral, 
com a redução da atividade eco-
nômica em função das medidas 
de isolamento social, a maior parte 
das empresas apresentou redução 
significativa nas vendas e, como 
grande parte delas possui pouco 
fôlego financeiro para sustentar 
custos fixos, acabam ficando em 
uma situação delicada para man-
ter ou retomar suas operações”.

A pesquisa também revelou 
que, dos empreendimentos que es-
tão parados, 72% estão com as ativi-
dades temporariamente suspensas 
devido ao decreto governamental. 
“Um efeito inevitável da pandemia 
será a retração da atividade econô-

mica, o aumento do desemprego e, 
consequentemente, o fechamento 
de empresas. Ainda não é possível 
estimar o percentual de compa-
nhias que correm o risco de encerrar 
definitivamente as atividades, pois 
é necessário avaliar os resultados 
que as medidas governamentais 
emergenciais terão no alívio nos 
impactos imediatos sofridos pelas 
empresas. No entanto, constata-se 
que quase 90% delas já sentem 
efeitos diretos”.

Para tentar minimizar as im-
plicações dessa crise, as medidas 
que mais serão adotadas são sus-
pensão ou atraso no pagamento 
de impostos e a antecipação de 
férias ou feriados dos funcioná-
rios. “Cerca de 57% das empresas 
entrevistadas acreditam possuir 
capital para manter seus negócios 
em operação por até 3 meses. Esse 
tempo depende, evidentemente, 

do tipo de atividade, saúde finan-
ceira no momento anterior à crise 
e a velocidade e intensidade que as 
medidas de apoio governamental 
ou privado vão chegar às empresas 
durante o processo de enfrenta-
mento da pandemia”.

Melo acredita que é necessário 
um alinhamento de ações entre 
todas as esferas governamentais. 
“O governo federal tem um im-
portante papel neste momento, 
pois de lá devem surgir medidas 
de combate à crise que podem 
agir nos impactos por meio de 
políticas fiscais ou monetárias que 
afetam diretamente as empresas e 
as pessoas; ou indiretamente por 
meio de ações que possibilitem a 
atuação de estados e municípios 
nesse processo”.

superando a crise

O gerente acredita que os 
empresários precisam, no primei-
ro momento, garantir a própria 
segurança, dos funcionários e 
clientes. “É importante conhecer 
as medidas impostas pelo gover-
no em relação à sua atividade 
para evitar multas e complicações 
que podem dificultar o retorno 
às atividades. Caso seja possível, 
atender os clientes por meios 
digitais ou por entregas, através 
de uma logística e de meios de 
pagamentos seguros. Além disso, 
é fundamental a preservação das 
reservas financeiras e procurar 
canais de negociação de dívidas e 
contratos”.

A pesquisa aponta também que 
mais da metade dos entrevistados 
(53%) desempenham atividades que 
permitem o atendimento aos clien-
tes de forma remota. Entre as prin-
cipais dificuldades destacadas pelos 
empresários para o atendimento 
remoto estão a falta de estrutura 
logística para entrega (correios para-
dos, transporte, mão de obra, etc) e 
de sistema de tecnologia adequado.

Além disso, os empresários par-
ticipantes do estudo estimam que a 
economia brasileira leve cerca de 9 
meses para se recuperar da crise. “O 
principal efeito esperado pós-corona 
será a retração da atividade econômi-
ca em todo o mundo, especialmente 
no Brasil que estava iniciando um 
processo de recuperação da crise an-
terior originada por fatores internos. 
Esse novo momento traz a atenção 
para novas formas de trabalho, novos 
modelos de se fazer negócio, novas 
necessidades de conhecimentos por 
parte dos empresários e, sobretudo, 
o desenvolvimento de novas políticas 
públicas. Como em todo momento 
de crise é importante ficar atento 
para compreender as dificuldades e 
identificar oportunidades”.

Para finalizar, Melo ressalta 
que esse cenário complicado traz 
algumas lições para os empresários. 
“Tudo aquilo que é considerado uma 
boa prática de gestão se faz ainda 
mais necessário em um momento 
como o que estamos vivendo. Dar 
visibilidade para a empresa, conhe-
cer e manter contato com os clientes, 
ter bom relacionamento com forne-
cedores, sustentar a qualidade dos 

produtos e fazer uma boa gestão de 
caixa podem fazer a diferença entre 
manter ou fechar uma empresa. In-
felizmente uma parcela razoável dos 
empresários ainda tem dificuldade 
com muito desses temas e estão 
correndo atrás para se desenvolver 
nessas práticas”, finaliza.

Quem são as micro e 
pequenas empresas?

Existem basicamente dois 
critérios que definem o porte 
de uma empresa. O primeiro 
é o faturamento anual, sen-
do que as microempresas 
faturam até R$ 360 mil e as 
pequenas empresas até R$ 4,8 
milhões. O segundo critério 
é pela quantidade de fun-
cionários. As microempresas 
devem ter até 9 empregados 
no setor de serviços e até 19 
colaboradores na indústria. 
Enquanto que as pequenas 
empresas podem ter até 49 
trabalhadores no setor de 
serviços e até 99 empregados 
na indústria.

As microempresas repre-
sentam 93% das empresas em 
Minas Gerais e as pequenas 
6% e, juntas, empregam apro-
ximadamente 61% dos traba-
lhadores e pagam 48% do 
total de salários na economia 
estadual. No total, há aproxi-
madamente 750 mil MPEs no 
estado que empregam cerca 
de 3 milhões de pessoas.
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D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
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

Email: acir.antao@ig.com.br

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

O secretário-geral do governo de minas, mateus simões, se transformou
em um dos homens mais fortes da administração romeu zema (novo)

nome importante

CM
BH

interesses dOs lABOrAtÓriOs FArmAcÊuticOs - De 
repente, o Brasil começou a discutir a cloroquina. De um lado, 
o presidente Bolsonaro e do outro, o ex-ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, que vinha afirmando não existir comprovação 
científica de seu uso contra o coronavírus. No entanto, cientistas 
brasileiros como Marcos Eberlin, assinou uma carta com mais 30 
especialistas atestando a eficácia da hidroxicloroquina associada 
ou não a azitromicina. O medicamento está sendo elaborado pelo 
laboratório do Exército e pode ser produzido no Brasil acabando 
com o monopólio dos grandes centros de pesquisas multinacio-
nais e que exploram o povo brasileiro. Quando Bolsonaro insiste 
com a cloroquina como uma das medicações para combater o 
coronavírus, bate de frente com os interesses espúrios que envolvia 
até mesmo o ex-ministro da Saúde.

ingenuidAde - Vira e mexe o noticiário político destaca 
que o governo está desarticulado no Congresso e que é ruim 
a comunicação de Bolsonaro com os parlamentares. Ledo 
engano. Na verdade esta chamada falta de comunicação do 
presidente com o Congresso representa uma fechadura das 
torneiras que sempre irrigaram esse meio, com nomeações 
de apadrinhados políticos, e produziam corrupção em favor 
dos estadistas. Veja o governo da ex-presidente Dilma (PT): 
37 ministérios que, na verdade, representavam  falta de co-
municação com o Congresso. Podem falar o que quiserem do 
Bolsonaro, mas, com quase um ano e meio de governo, ainda 
não tivemos nenhum escândalo de corrupção.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) está determinando a 
guarda municipal a interromper viagens de ônibus de algumas 
cidades metropolitanas a Belo Horizonte. A gente sabe que a 
maioria dos moradores de outras cidades vem até a capital 
para tratamento de saúde. Vocês já pensaram se os chefes 
de Executivo municipais proibissem de trazer para capital os 
hortifrutigranjeiros ou os prefeitos de Contagem, Nova Lima 
e Brumadinho cortassem o abastecimento de água que é 
produzida lá para suprir a necessidade de BH?

Vai ocorrer uma quebradeira geral no comércio. Muitos 
proprietários de lojas não têm dinheiro para pagar o aluguel 
que está vencendo. Só uma padaria, no bairro do Padre Eustá-
quio, já dispensou 25 colaboradores. O movimento caiu 75%.

dOriA VirA ditAdOr - O governador de São Paulo, Joao Doria 
(PSDB) usando as redes sociais confessa que, de comum acordo 
com todas as operadoras de telefone celular, está rastreando as 
pessoas para saber se elas estão ou não em isolamento social. Não 
sabia que os governadores tinham essa força ditatorial de fiscalizar 
as pessoas. Ele disse isso com a cara mais deslavada do mundo.

domingo, dia 19 de abril

Coronel Natal
Engenheiro Ismair Cunha
Ney Bife em Brumadinho
Dilton Dias - Rei da Feijoada.

segunda-feira, dia 20

Marcelo Dias - ex-prefeito de Sabará
Oszenclever Camargo
Marta da Maroto - Brumadinho

terça-feira dia 21 

Dia de Tiradentes
Ex-jogador Toninho Cerezo
Jornalista Hélio Fraga
Jornalista José Guilherme Patrus Pena

Quarta-feira, dia 22

Edelweis Gauzzi Carneiro
Coronel Barsante

Quinta-feira, dia 23

Dia Nacional do Choro
Jornalista e escritor Jorge Fernandes dos Santos
Coronel Felisberto Egg
Vera Lucia Pinheiro

sexta-feira, dia 24

Ângela Mônica Camilo
Pedro Ricardo Ramalho Alves

sábado, dia 25 

Padre José da Conceição Ramos
Jornalista Roberto Mendonça

Vacinação contra a gripe: sesc
inicia segunda etapa da campanha

O Sesc em Minas segue 
apoiando as ações 
do  poder  púb l i co 
para imunização de 

diferentes públicos na Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe. A partir desta 
quinta-feira (16/04), nossa 
unidade exclusiva de cuida-
dos e promoção da saúde, o 
Sesc Centro de Excelência em 
Saúde, localizado em Belo Ho-
rizonte, amplia o atendimento 
de vacinação para profissio-
nais que atuam nas forças de 
segurança e salvamento, pa-
cientes com doenças crônicas 
de qualquer idade, pessoas 
privadas de liberdade e cami-
nhoneiros. 

A parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde da capital 
para a Campanha de Vacinação 
começou em 26 de março, quan-
do a unidade abriu para imuni-
zação de profissionais da saúde 
e idosos com 60 anos ou mais.

As outras vacinas, rotineira-
mente aplicadas no Sesc Centro 
de Excelência em Saúde, que 
têm preços diferenciados para 
os trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, 
também continuam disponíveis. 
Caso você esteja com seu car-
tão do cliente vencido, poderá 
fazer a renovação no momento 
da vacinação. Basta levar sua 
carteira de trabalho e o último 
contracheque. 

Vale lembrar que a unida-
de está organizada com todos 
os cuidados para se evitar 
a aglomeração de pessoas, 
segundo as diretrizes oficiais, 
tais como: filas com distância 
de 1,5 metro entre os clientes, 
triagem de pacientes com si-
nais de infecção respiratória, 
uso de todos os equipamentos 
de proteção individual preco-
nizados, além de entrada e 
local de fila exclusivos para 
os idosos. O horário de aten-
dimento é das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.

O Sesc Centro de Excelên-
cia em Saúde fica na rua Viana 
do Castelo, 645, bairro São 
Francisco.
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estresse causado pela pandemia pode
gerar comportamento compulsivo

A s rápidas adaptações 
que a população teve 
que fazer para tentar 
conter a propagação do 

novo coronavírus tem gerado es-
tresse. O cenário restritivo, no qual 
a liberdade de ir e vir está limitada 
pelo isolamento social, somado 
às incertezas de diversos âmbitos 

como saúde, trabalho, convívio 
familiar e social trazem instabilida-
de e angústia, o que potencializa 
a ansiedade.  E todo esse estresse 
pode gerar um comportamento 
compulsivo nas pessoas.

Segundo a psicóloga Maria-
ne Moraes, não há um porque 
definido que gere a compulsão, 
mas é possível dizer que ela tenha 
relação com uma pré-disposição e 
vulnerabilidade, seja por elemen-

tos familiares (maus hábitos apren-
didos ou exigidos) ou atitudes mal 
elaboradas de enfrentamento da 
ansiedade e/ou angústia. “Isso 
pode acarretar consequências 
psicológicas e físicas. Por isso, é 
importante estabelecer uma rotina 
saudável, principalmente, durante 
o período de quarentena”.

Ela afirma que a compulsão 
que tem como objetivo compen-
sar um desconforto psíquico. “Fa-

tores já existentes como dietas 
restritivas, traumas e problemas 
emocionais, além de insatisfação 
com o próprio corpo e forte carga 
de estresse podem desencadear 
esse comportamento”.

A especialista acrescenta que 
cada compulsão apresenta seus 
indícios, mas que, de um modo 
geral, é possível saber que o 
comportamento está além do 
normal quando gera culpa e 

angústia. “No caso de compras 
excessivas, há um comprometi-
mento financeiro: a pessoa acaba 
gastando mais do que pode, 
fica endividada e 
com dificuldades 
em regularizar a 
situação. Já em re-
lação à compulsão 
alimentar, há um 
excesso de inges-
tão de alimentos. 
Ou seja, o indi-
víduo come sem 
estar com fome e 
sem nem prestar 
atenção no que 
está ingerindo”.

Com o isola-
mento social, inú-
meras empresas estão facilitando 
a compra on-line. O que, para a 
especialista, pode ser um faci-
litador para a compulsão. “Por 
estarem confinadas e com tempo 
disponível, as pessoas ficam mais 
suscetíveis a ceder aos excessos 
oriundos da necessidade com-
pensatória”.

Mariane diz que estabelecer 
uma rotina é uma tática para 
não chegar ao nível de compul-
são. “Incluir atividades físicas, 
meditação e encontros on-line 
com pessoas que sejam de afeto 
como familiares e amigos é uma 
saída”. Além disso, investir na 
saúde mental é a chave para este 
momento. “É importante procu-
rar apoio de um profissional de 
psicologia para ajudar a pessoa 
a elaborar toda essa situação na 
qual estamos inseridos”.

Planejar o dia e criar listas 
de atividades tem sido essencial 
para a auxiliar financeiro Tamires 
Silva. Trabalhando de casa, ela 

percebeu, em pou-
cos dias, que seu 
comportamento 
estava mudando, 
principalmente em 
relação à comida. 
“Os entregadores 
de aplicativo devem 
ter decorado meu 
endereço de tanta 
comida que pedi”.

Q u a n d o  e l a 
começou a sentir 
necessidade de fi-
car checando pro-
moções em sites, 

intuiu que algo estava errado. “Pa-
rece que para eu desligar do mun-
do precisava ficar vendo produtos. 
Itens que nunca imaginei comprar 
e, que no fundo, não necessitava. 
Comentei isso com uma amiga e 
ela disse que o estresse poderia 
estar me deixando mais ansiosa”.

Em um grupo nas redes sociais, 
Tamires leu a mensagem de uma 
psicóloga falando sobre o assunto 
e decidiu procurá-la para uma te-
rapia on-line. “Estava escondendo 
o medo da pandemia nas minhas 
atitudes desesperadas. Hoje, após 
a terceira sessão, entendo que é 
normal e que está tudo bem temer 
o futuro”.

Orientada pela psicóloga, Ta-
mires, além de trabalhar de casa, 
organiza o horário de praticar 
atividade física, ver filmes, ler e 
buscar formas de se distrair.

“Por estarem
confinadas e
com tempo

disponível, as
pessoas ficam

mais suscetíveis
a ceder aos
excessos”

especialista explica que a compulsão tem como objetivo compensar desconforto psíquico
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EM BELO HORIZONTE
CORONAVÍRUS • COVID-19

Acesse  pbh.gov.br/saude  e saiba mais.

#FicaEmCasaBH

A Prefeitura de Belo Horizonte adotou diversas medidas para evitar 
aglomerações de pessoas e conter o avanço da doença, criou 
centros específicos de tratamento, reservou R$ 100 milhões em 
caixa para enfrentar a pandemia e, em parceria com o Exército, 
montou estruturas para atendimento externo em todas as UPAs.

Todos sabem que estamos vivendo uma pandemia grave, que está matando muitas pessoas
no mundo todo. Por isso é muito importante que a gente saiba quando e onde procurar ajuda médica.

CORONAVÍRUS.
QUANDO E ONDE PROCURAR
AJUDA MÉDICA.

CORIZA + DOR DE GARGANTA +
FEBRE ALTA + TOSSE + FALTA DE AR Usando máscara ou alguma proteção para o rosto (lenço, por exemplo).

PROCURE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA

CORIZA + DOR DE GARGANTA +
FEBRE ALTA + TOSSE Usando máscara ou alguma proteção para o rosto (lenço, por exemplo).

PROCURE UM CENTRO DE SAÚDE

CORIZA + DOR DE GARGANTA + 
FEBRE FIQUE ALERTA EM CASA

CORIZA + DOR DE GARGANTA FIQUE EM CASA
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museus oferecem visitas on-line
durante período da quarentena

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.

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.

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.

Em Minas, há três instituições que participam da plataforma do Google

Já pensou em visitar o Louvre 
(França), The National Art 
Museum of the Republic of 

Sakha (Rússia), Inhotim (Brasil) e 
Museu Metropolitan (Estados Uni-
dos) no mesmo dia? O que parece 
ser impossível, hoje pode ser feito 
em questão de minutos e sem sair 
de casa por meio do Google Arts 
& Culture. A plataforma, que foi 
criada em 2011 com o nome de Art 
Project, promove visitas utilizando 
a tecnologia do serviço Street View.

O Google Arts & Culture, ao 
longo de quase uma década de atu-
ação, conseguiu reunir, em um mes-
mo lugar, vários museus em diversos 
locais do mundo, seja para passeios 

virtuais (em vídeo) ou exposições 
(com fotos). Com o vasto conteúdo, 
dá para se perder por horas visitando 
virtualmente esses espaços.

Em Minas Gerais, existem três 
instituições que podem ser vistas 
por essa plataforma: Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB), em Belo Ho-
rizonte; Inhotim, em Brumadinho; e 
o Instituto Terra, criado pelo fotógra-
fo Sebastião Salgado em sua cidade 
natal, Aimorés, no Vale do Rio Doce.

Gislane Tanaka, gerente de co-
municação do CCBB, diz que a ideia 
de implementar essa ferramenta 
surgiu em 2018. “Em uma socie-
dade cada vez mais digitalizada, 
as visitas virtuais em exposições é 
uma tendência. E, de certa forma, 
com a necessidade de ficarmos em 
casa neste período de resguardo, o 

tour virtual ao CCBB BH e a outros 
museus é um passeio cultural que 
podemos realizar apenas por um 
computador, tablet ou celular”.

Ela reitera ainda que o interes-
se apareceu pela possibilidade de 
oferecer cultura digitalmente para 
que à distância não fosse empe-
cilho para quem deseja visitar o 
local. “Diversos museus que já ofe-
reciam o tour virtual nos inspiraram 
e, especialmente, proporcionaram 
segurança para darmos esse passo 
ao mundo virtual, devido à quali-
dade da plataforma e à abertura 
de novas possibilidades aos nossos 
seguidores e visitantes”.

Gislane avalia essa iniciativa 
do CCBB como fundamental, pois 
é uma tendência dos grandes 
espaços culturais que possuem 
uma programação relevante e que 
só chega aos grandes centros. “O 
nosso objetivo é fomentar e disse-
minar a cultura com tours virtuais 
sem exigir que as pessoas tenham 
que enfrentar limitações para visi-
tar mostras como “Ex Africa” e “O 
Corpo é a Casa”, de Erwin Wurm, 
disponíveis no CCBB BH virtual. A 
iniciativa também contribui para 
reafirmar o Centro como um dos lo-
cais culturais mais importantes do 
país e divulgar sua programação”.

Outro ponto destacado pela 
gerente é o fato de que o público 
no CCBB segue crescendo ano 
após ano. “Uma prova disso foi a 

exposição “DreamWorks Anima-
tion - Uma Jornada do Esboço à 
Tela”, a segunda mais visitada no 
mundo em 2019, segundo a revista 
internacional The Art Newspaper, 
com mais de 605 mil pessoas e 
uma média de 9.227 visitantes 
diários. A plataforma de visitas 
virtuais também contribui para a 
divulgação do espaço e para o in-
teresse no catálogo de exposições 
da casa. Isso acaba se refletindo 
em um número cada vez maior de 
visitantes, virtuais ou presenciais”.

mais programação

Além da visita virtual, o local 
também está com o programa edu-
cativo, que oferece conteúdo exclusivo 
e gratuito, com mais de 100 relatos, 
vídeos e dispositivos para reflexão, 
criação e diálogo com as obras e 
pensamentos sobre exposições e 
artistas que passaram pelo CCBB BH 
entre 2018 e 2020. “O conteúdo é 
direcionado para todos os públicos, 
especialmente alunos, professores e 
comunidade escolar”.

Durante esse período de qua-
rentena, haverá, nas redes sociais do 
museu, conteúdos exclusivos. “Temos 
oferecido aos seguidores curiosidades 
de exposições atuais e das que já 
passaram pela casa, #TBTs, desafios 
aos seguidores, enquetes sobre os 
projetos que passaram pelo centro 
cultural, entre outros”, finaliza.

 metropolitan museum of Art: esse é um dos mais famosos museus 
da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e abriga uma impor-
tante coleção de pintura europeia dos séculos XII-XX e obras da arte 
antiga (grega, romana, egípcia e assírio-babilônica) e oriental. Estão 
também expostas nas suas salas pinturas e esculturas de artistas 
norte-americanos.

 louvre: um dos museus mais conhecidos do mundo, principalmen-
te, por abrigar o famoso quadro de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, o 
Louvre é um passeio pela história do mundo.

 Pinacoteca: um dos mais belos museus da cidade de São Paulo, 
a Pinacoteca é inesquecível para quem a visita, seja pessoalmente 
ou on-line.

O antigo prédio Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do sécu-
lo XIX, já seria o suficiente para merecer o passeio virtual. No entanto, 
o local vai além e apresenta um belíssimo acervo, com destaque para 
as coleções de artistas nacionais, especialmente dos séculos XIX e XX, 
entre eles: Benedito Calixto, Pedro Alexandrino, Victor Meirelles, Eliseu 
Visconti, José Ferraz de Almeida Junior e Anita Malfatti.

 museu nacional de Antropologia, na cidade do méxico: os maio-
res destaques do museu estão na sala dos povos mexicas (como os 
mexicanos se referem aos astecas). É nesta grande ala da exposição 
que se encontra a Pedra do Sol, mais popularmente conhecida como 
Calendário Asteca. Outro ponto importante são as grandiosas escul-
turas que representam os deuses de Teotihuacán.

 Vaticano: um dos locais mais frequentados do mundo é o Vati-
cano e as filas para conhecer o local são gigantescas. Por isso, uma 
visita virtual pode ser interessante para quem deseja ver a história 
do mundo contada por meio das obras de arte de grandes nomes, 
como Rafael, Leonardo Da Vinci, Caravaggio e outros, sem ter que 
passar por perrengues. Além disso, a Capela Sistina, pintada por 
Michelangelo, é um espetáculo à parte.

5 museus para visitar on-line:

ccBB BH pode ser visitado por meio do Google Arts & Culture
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2,5 pessoas

400 pessoas15 pessoas

em 30 dias contaminam

até 2 pessoas até 3 pessoas

em 5 dias contamina

1pessoa
em 5 dias contamina

1pessoa

em 30 dias contaminam

Quando você se cuida, 
também protege quem está à sua volta!
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da redação

como falar com as crianças
sobre o novo coronavírus?

Em meio a tantas informações, 
desdobramentos e perguntas sem 
respostas sobre o avanço do novo 
coronavírus no Brasil e no mundo, 

é fácil se sentir desnorteado, mas se até 
adultos não sabem exatamente como agir 
diante dessa nova realidade, imagine as 
crianças? Elas também viram suas rotinas 
serem mudadas, suas aulas suspensas e 
precisaram se afastar de familiares e ami-
gos durante o isolamento social, portanto, 
é compreensivo que também se sintam 
ansiosas.

Para a psicopedagoga e psicanalista 
Ângela Mathylde, não existe idade certa 
para falar sobre o que está acontecendo. 

“Você pode conversar com bebês até 
adolescentes. A questão é a forma, por 
isso, fale de acordo com a maturidade da 
criança. É inevitável que se respeite esse 
quesito para que não haja medo, ansie-
dade, pânico, irritabilidade e tudo aquilo 
que tira a criança de sua segurança”, diz.

Em orientação a pais e professores, o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) também aconselha abordar o 
tema com honestidade. “As crianças têm 
direito a informações verdadeiras sobre o 
que está acontecendo no mundo, mas os 
adultos também têm a responsabilidade 
de mantê-las protegidas dos problemas. 
Use uma linguagem apropriada para a 
idade, observe suas reações e seja sensível 
ao seu nível de ansiedade. Se você não 
sabe responder às perguntas delas, não 

invente. Use isso como uma oportunidade 
para explorar as respostas juntos em sites 
seguros, como da Organização Mundial da 
Saúde. Explique que algumas informações 
on-line não são precisas e que é melhor 
confiar nos especialistas”, diz o texto.

Para Ângela, não é indicado falar de 
forma que a criança não assimile. “‘Cuida-
do porque o coronavírus vai te pegar’ ou 
frases similares não são indicadas, pois não 
se deve plantar medo. Isso é muito ruim, 
porque traz insegurança, insatisfação e 
irritabilidade, uma vez que a criança confia 
no adulto. Se ele não consegue protegê-la 
e associa-se ao mal e ao medo, ela passa a 
se perguntar qual o papel do adulto na vida 
dela. O que devemos mostrar é que esta-
mos juntos, temos limitações e podemos 
protegê-las, mediante o que entendemos 
como adultos”.

De acordo com a Unicef, um dos pontos 
importantes durante este período é impor 
limites diante dos vários conteúdos que 
os pequenos são expostos. “As crianças 
podem não distinguir entre imagens na TV 
e sua própria realidade pessoal, e podem 
acreditar que estão em perigo iminente. 
Você pode ajudar sua criança a lidar com 
o estresse, criando oportunidades para ela 
brincar e relaxar, principalmente, antes da 
hora de dormir”, indica a organização.

E, para lidar com as notícias que, 
inevitavelmente, chegarão até elas, é 
preciso ser um modelo. “Seja exemplo. 
As crianças assimilarão a sua resposta 
às notícias, o que as ajudará a saber que 
você está calmo e no controle. Se você 
estiver ansioso ou chateado, reserve um 
tempo para si mesmo e para fazer coisas 
que o ajudem a relaxar e se recuperar”, 
recomenda a Unicef.

Ângela alerta que excesso sempre traz 
estresse, seja criança ou adulto. “Para os 
adultos que querem assistir algum conteúdo, 
colocar o fone no celular é uma boa opção. 
Mas, com a criança é preciso reduzir o nível 
de informações, pois não se sabe o grau de 

insegurança que ela está sentindo diante des-
sa situação. É possível usar historinhas para 
compreensão do cenário atual, a criança é 
muito simbólica, então tudo aquilo que é 
contado em histórias com final feliz, cunho 
emocional e moral, é mais fácil de entender”.

1. FAçA PerguntAs e OuçA

Convide a criança a falar sobre o assunto. Verifique se estão em um ambiente 
seguro e permita que ela fale livremente. Desenhos, histórias e outras atividades 
podem ajudar. Não minimize ou se esquive das preocupações dela e assegure-se 
de garantir que é natural sentir medo dessas coisas. Demonstre que está ouvindo, 
prestando toda a atenção ao que ela fala e tenha certeza de que ela entende que 
pode conversar com você sempre que quiser.

2. mOstre à criAnçA cOmO PrOteger elA mesmA e seus AmigOs

Uma das melhores maneiras é simplesmente incentivar a lavagem regular das 
mãos. Não precisa ser uma conversa assustadora, pode ser cantando Galinha Pin-
tadinha. Você também pode mostrar às crianças como cobrir o nariz e a boca com 
o cotovelo flexionado ao tossir ou espirrar e explicar que é melhor não ficar muito 
perto das pessoas que apresentam esses sintomas.

3. VeriFiQue se elA nãO esPAlHA estigmAs

O surto de coronavírus trouxe numerosos relatos de discriminação racial em todo 
o mundo, por isso é importante verificar se elas não estão enfrentando nem contri-
buindo para o bullying. Explique que o vírus não tem nada a ver com a aparência de 
alguém, sua origem ou idioma. Lembre- a que o bullying está sempre errado e cada 
um de nós deve fazer a nossa parte para espalhar a gentileza e apoiar um ao outro.

4. encerre As cOnVersAs cOm cuidAdO

À medida que a conversa termina, tente avaliar o nível de ansiedade observando 
a linguagem corporal, considerando se elas estão usando o tom de voz habitual e 
prestando atenção à sua respiração. Lembre a criança que ela pode ter outras con-
versas difíceis com você a qualquer momento, que você se importa, está ouvindo e 
disponível sempre que ela se sentir preocupada.

Quatro dicas para ajudar a confortar e
proteger as crianças, segundo a unicef
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Indústria não pode parar e programa
“Fiemg Competitiva” também não

Programa passa por reformulação para melhor atender as demandas do setor industrial

O programa Fiemg Competiti-
va mudou e agora as empresas po-
dem participar dos treinamentos e 
assessorias sem se deslocarem. Se-
rão três eixos temáticos: Finanças, 
Gestão e Mercado e a metodologia 
oferecida vai de lives até assessorias 
virtuais. As empresas que quiserem 
participar devem entrar em contato 
com o sindicato de seu setor. O 
investimento é de R$ 600,00 para 
empresas filiadas aos sindicatos e 
R$ 1.500,00 para não associados. 

A nova forma de atendimento 
vem a encontro da situação de 
isolamento e paralisação que o 
país passa devido à pandemia da 
COVID-19. A crise vem se agravando 
diariamente e diversas empresas 
tiveram suas atividades interrom-
pidas abruptamente, o que tem 
causado enormes transtornos e 
prejuízos. 

Segundo um estudo realiza-
do pela gerência de Economia da 
Fiemg, no melhor dos cenários 

uma paralisação de 30 dias no 
setor industrial deve acarretar 
uma perda de 370 mil empregos 

e de 10% no Produto Interno Bru-
to (PIB). “É sempre importante 
lembrar o poder da indústria. 

Para se ter uma ideia, a cada R$ 
1,00 produzido na indústria são 
gerados R$ 2,40 na economia 
brasileira. Mais do que nos se-
tores de agricultura, comércio e 
serviços”, afirma Thadeu Chaves 
Tolentino, gerente de Projetos 
para a Indústrias da Fiemg. 

Tolentino conta que a me-
dida que a necessidade de iso-
lamento social for diminuindo, 
as ações presenciais do Fiemg 
Competitiva vão aumentando. 

“A nossa meta é atender ao 
menos 600 indústrias mineiras”, 
pontua ressaltando que o traba-
lho será realizado junto com os 
sindicatos empresarias e asses-
soria de relações sindicais. “Mais 
do que nunca é o momento de 
todos trabalharem juntos”, diz 
o gerente. O programa é uma 
iniciativa da Fiemg que tem o ob-
jetivo de apoiar a manutenção 
das micro, pequenas e médias 
indústrias.

recordtV minas se mantém, por mais
de 4 anos, na vice-liderança de audiência

A RecordTV Minas está cada dia 
mais consolidada como vice-líder de 
audiência e, mais uma vez, registrou 
uma das maiores posições no ranking. 
Em março de 2020, a emissora 
alcançou mais de 4 milhões de teles-
pectadores e completou mais de 50 
meses consecutivos na vice-liderança.

No mesmo mês, a RecordTV Mi-
nas ficou 43% à frente da TV Alterosa  
em audiência e ficou sintonizada nos 
lares, em média, 25 minutos a mais 
por dia, do que a outra emissora.

Nesses mais de 50 meses, a TV 
Alterosa recuou 11% na média de 7h 
às 24h, enquanto a RecordTV Minas 
cresceu 24%. Comparando apenas o 
mês de março nos últimos 2 anos, a 
diferença entre a audiência das duas 
emissoras mais que dobrou: em 2018 
a diferença era de 21,3%, e agora em 
2020 subiu para 43,2%.

A RecordTV Minas segue inves-
tindo em programação diferenciada, 
profissionais qualificados e jornalismo 
eficiente, que fala a língua do seu pú-
blico. É a maior produtora e exibidora 
de conteúdo local, com mais de 30 

horas semanais e sua programação, 
das primeiras horas ao fim do dia, é 
pensada com profissionalismo e de-
dicação para entregar as informações 
de credibilidade, em primeira mão, 
além do melhor entretenimento para 
toda a família.

A emissora está em constante 
evolução, não apenas em relação 
à programação, mas também em 
seu espaço físico. Por isso, recen-
temente, o tradicional prédio que 
abriga a RecordTV Minas, localizado 
na Avenida do Contorno, no bairro 
Floresta, passou por uma grande 
reforma, se tornando mais moder-
no, com mais tecnologia, segurança 
e conforto.

A RecordTV Minas segue o seu 
objetivo de se reinventar constante-
mente para alcançar cada vez mais 
o público mineiro. Uma prova de 
que a estratégia deu bons resultados 
é o fato de sua programação estar 
cada vez mais consolidada na vice-
-liderança de audiência, alcançando, 
inclusive, a liderança em alguns mo-
mentos ao longo do dia. O exemplo 
disso é que um dos jornalísticos mais 
conhecidos da emissora, o programa 
Balanço Geral MG, foi líder de audiên-
cia no resultado consolidado de 2019 
ficando à frente da Globo Minas e 
mais que o dobro de audiência que 
TV Alterosa.

“Em um cenário onde as pessoas 
têm à disposição diversas opções 
de entretenimento e de acesso à 
informação, provamos que o diferen-
cial é ser parceiro do telespectador, 
produzindo uma programação diver-
sificada, com qualidade, verdadeira e 
próxima dos mineiros. Os resultados 
são fruto de um trabalho coletivo e ex-
tremamente comprometido com os 
interesses dos telespectadores”, desta-
ca Wagner Espanha, diretor comercial 
e marketing da RecordTV Minas.

“emissora segue investindo
em inovação, estrutura,

jornalismo de qualidade e,
assim, mantendo a preferência

nos domicílios mineiros”
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Já está em vigor a lei
que autoriza recursos da
merenda escolar em mg

Após reunião com várias entidades de 
Juiz de Fora, na semana passada, o prefeito 
Antônio Almas (PSDB) formalizou a criação do 
Comitê Municipal de Enfrentamento e Preven-
ção à COVID-19. Onze órgãos fazem parte deste 
trabalho, como as polícias Militar e Civil, Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Corpo 
de Bombeiros, Defensoria Pública, Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Conselho 
Municipal da Saúde, hospitais particulares da 
cidade, 4ª Brigada de Infantaria Leve do Exér-
cito, Ministério Público e Câmara Municipal.

Ele explicou que, em 17 de março, a pre-
feitura já havia criado um comitê de combate 
ao coronavírus, com o objetivo de organizar 
as demandas internas da administração 

municipal e entender os desafios que se 
apresentavam a partir da constatação do 
vírus na cidade. Após a implementação das 
primeiras ações, a prefeitura reconheceu a 
necessidade de formatar novas parcerias 
junto a outras instituições.

“Há um mês estamos conversando com 
diversas entidades da cidade, com o objetivo 
de unir forças no combate ao coronavírus em 
Juiz de Fora. Agora, resolvemos formalizar 
esta parceria, visando avançar nas ações ne-
cessárias, para que possamos dar respostas 
mais efetivas e concretas no enfrentamento 
ao coronavírus. Agradeço a todos que 
atenderam a este chamamento e vão estar 
presentes”, afirmou o prefeito.

Prefeitura e uFJF 

No mesmo dia, o prefeito e o reitor da 
UFJF, Marcus Vinicius David, assinaram ter-
mo de cooperação entre as instituições. No 
documento, a universidade se compromete 
a colaborar com o poder público municipal 
nas ações para o enfrentamento à COVID-19. 
Dentre as colaborações estão a realização 
de cem testes diários para constatação da 
doença. A estimativa é de que os resultados 
devem ser repassados à administração mu-
nicipal em até 24 horas após o recolhimento. 
As amostras serão coletadas pela própria 
PJF, e encaminhadas à UFJF para realização 
dos testes.

A obra do futuro Centro de 
Treinamento Municipal, localizado 
na Rua Professor Jason Albergaria, 
2.050, no bairro Honório Bicalho, 
já havia sido iniciada na gestão 
passada, com investimento de 
cerca de R$ 5 milhões. Em 2014, 
uma etapa da obra foi considerada 
como concluída, porém, o local 
não dispunha sequer de abaste-
cimento água e energia elétrica.

Assim, a atual administração 
municipal está dando sequência 
ao projeto que foi paralisado e que, 
se não continuado, além de privar 
o Município de um importante 
espaço de lazer e prática esportiva 
causaria a perda de todo o inves-
timento já realizado no passado. 
Pela administração atual já foram 
realizados terraplanagem, con-

tenção de encostas e drenagem, 
onde serão instalados campos de 
futebol. Nas próximas etapas, cujo 
processo de licitação foi finalizado 
no dia 13 de abril, serão construí-
dos o prédio principal, a portaria e 
o setor administrativo do CT.

O valor real investido pela atual 
administração, em toda a obra, 
é de R$ 3,8 milhões, sendo cerca 
de R$ 2,3 milhões na primeira 
licitação (obra em fase final) e R$ 
1,5 milhão na segunda. O restante 
vem de verba parlamentar de cerca 
de R$ 4,5 milhões já destinados 
para a conclusão do CT desde maio 
de 2017. Assim, o valor total da 
obra é de cerca de R$ 8,3 milhões. 

Esse projeto tem convênio 
com a Caixa e, à medida que o 
Governo Municipal cumpre as 

etapas da obra e avança com o 
cronograma, o pagamento é li-
berado pelo banco, não podendo 
esse valor ter outra destinação 
que não seja para a construção 
do Centro de Treinamento. Caso 
o município não cumpra o calen-
dário e deixe de utilizar o valor 
destinado, o contrato com a Caixa 
é cancelado e o recurso retorna 
para o governo federal.

É importante ressaltar que o 
Centro de Treinamento Municipal 
está sendo construído para a for-
mação de categorias de base do 
município e para projetos espor-
tivos de outras modalidades além 
do futebol, a serem desenvolvidos 
pela Secretaria de Esporte e Lazer, 
que será a mantenedora e contro-
ladora do local.

Foi publicada na edição do dia 16, do Minas Gerais, o Diário 
Oficial do Estado, a Lei 23.633, de 2020, que autoriza a abertura de 
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal do Estado até o valor de 
R$ 158 milhões, em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor, do Fundo Especial do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais e das unidades orçamentárias responsáveis pelos 
projetos criados no artigo 2º da Lei 23.632, de 2020.

A Lei 23.633 teve origem no Projeto de Lei (PL) 1.726/20, do 
governador Romeu Zema (Novo), aprovado na última terça-feira (14) 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Originalmente, o 
projeto previa suplementação de R$ 40 milhões para os dois fundos 
mencionados. A mudança proposta por Zema ampliou o valor para 
R$ 158 milhões. A suplementação orçamentária do Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Consumidor será de até R$ 77 milhões. Já 
no caso do Fundo Especial do Ministério Público, a suplementação 
será de até R$ 81 milhões.

Conforme justificativa do governador, o objetivo é assegurar 
recursos para assistência às famílias responsáveis por estudantes da 
rede pública de ensino, cujas aulas foram suspensas como medida 
impositiva recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e pelo Ministério da Saúde. Na mensagem por meio da qual enca-
minhou o projeto, o governador agradeceu o apoio do Ministério 
Público, que autorizou a utilização de seus recursos para financiar 
a alimentação estudantil.

PJF cria comitê de combate à COVID-19
e assina termo de cooperação com UFJF

Antônio Almas: “nosso objetivo é unir forças no combate ao coronavírus”
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Centro de Treinamento em Nova
Lima tem custo de R$  3,8 milhões

Prefeito Vitor Penido vem dando sequência ao projeto
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estudantes de contagem
recebem Vale merenda

A Prefeitura de Contagem 
iniciou no dia 15 a entrega do 
Vale Merenda para mais de 60 
mil estudantes do município. A 
ação do executivo municipal visa 
contribuir para que as famílias 
possam ter mais tranquilidade 
para seguir em isolamento 
social, beneficiando as pessoas 
que tiveram seus rendimentos 
prejudicados pela pandemia 
da COVID-19. Inicialmente, a 
medida tem previsão de duração 
de três meses. Serão investidos 
cerca de R$ 12 milhões.

O Vale Merenda terá o valor 
de R$ 65 e será destinado às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social e que têm 
filhos matriculados nas redes 
municipal, estadual, creches 
conveniadas e Fundação de Ensi-
no de Contagem (Funec). Terão 
direito ao benefício, as famílias 
com filhos na faixa etária de 0 
a 17 anos, inscritas no Cadastro 
Único do governo federal ou que 
possuem renda mensal de até 
três salários mínimos (seguindo 
os mesmos critérios), mediante 
a entrega do formulário com a 
documentação necessária.

As famílias que possuem 
mais de um filho receberão 
o benefício em dobro. O Vale 
Merenda é limitado a dois be-
nefícios por família, de modo a 
atender um maior número de 
famílias vulneráveis.

consulta ao benefício e 
supermercados

Para consultar o benefício e 
verificar se o crédito está dispo-
nível, basta acessar o site www.
contagem.mg.gov.br/consulta-
-vale-merenda/, bem como os 
supermercados credenciados 
pelo programa.

No supermercado, é neces-
sário apresentar um documen-
to com foto e CPF na frente da 
loja para consultar o saldo. O 
passo seguinte é efetuar as 
compras e fazer o pagamento 
no caixa do estabelecimento. 
É permitida somente a compra 
de alimentos.

O crédito do benefício não 
será cumulativo e, no caso de 
não utilização desse pelo benefi-
ciário, dentro do mês corrente, o 
respectivo crédito será automa-
ticamente cancelado.

Famílias não cadastra-
das no cadúnico

Os demais alunos, cujas fa-
mílias não estejam no CadÚni-
co, também poderão receber o 
benefício após análise técnica 
e social do município durante 
o período de suspensão das 
aulas. Para isso, será neces-
sário imprimir, preencher o 
formulário, e entregar com a 
documentação necessária na 
escola em que o estudante está 
matriculado.

Para saber se está inscrita no 
CadÚnico, a família pode acessar 
os canais oficiais: site: https://
meucadunico.cidadania.gov.br/
meu_cadunico/; o aplicativo 
Meu CadÚnico ou telefone: 
0800 707 2003.

O Vale merenda
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contagem (Funec)

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2020&num=23633&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/index.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23632&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1726&&aba=js_tabDocs
http://www.contagem.mg.gov.br/consulta-vale-merenda/
http://www.contagem.mg.gov.br/consulta-vale-merenda/
http://www.contagem.mg.gov.br/consulta-vale-merenda/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
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ABerturA PArciAl dOs BAres e restAurAntes

uFmg e eXAme dA OAB

segurAnçA dAs emPresAs X cOrOnAVírus

O Sindicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de BH e Região 
Metropolitama (Sindhorb-BH), por 
meio do presidente Paulo Cesar Pe-
drosa (este que vos escreve), publicou 
um vídeo formalizando um pedido ao 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) para 
que autorize a reabertura parcial dos 
bares, restaurantes e lanchonetes. 

Segundo o Sindhorb-BH, o setor já 
demitiu 10 mil trabalhadores, desde a 
determinação do fechamento desses 
estabelecimentos. O pedido é o mes-
mo tratamento dado às padarias, já 
que elas também vendem alimentos 
sem restrições e o diálogo entre o 
setor e a prefeitura. “Sabemos que 
o prefeito, por meio de um decreto, 

poderá permitir que os estabele-
cimentos voltem a funcionar pela 
metade. Controlaremos a entrada dos 
clientes para evitar a superlotação”. 
O segmento espera uma solução 
positiva para que os empresários e 
trabalhadores possam retornar às 
suas atividades e evitar uma catás-
trofe ainda maior.

Apenas 4 em cada 10 advoga-
dos foram bem-sucedidos nas duas 
fases do Exame da Ordem logo na 
primeira tentativa. Um em cada 10 
precisou repetir a prova, no mínimo, 
cinco vezes para obter a carteirinha 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e poder exercer a profissão. 

É um dado preocupante, sendo 
um reflexo da baixa qualidade do 
ensino jurídico no país, já que o 
exame não é considerado complexo. 
Segundo a OAB, ele é elaborado 
com referência nos parâmetros de 
aptidão essenciais para atender 
adequadamente às demandas do 

mercado. Levando em conta apenas 
os exames realizados entre 2018 
e 2019, a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) é a quinta no 
país com a maior taxa de aprovação. 
Fica atrás de três universidades de 
São Paulo e da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE).

Devido ao avanço do corona-
vírus, a empresa Esquadra tem 
reforçado suas ações junto aos 
seus 7 mil  colaboradores que 
garantem que estabelecimentos, 
espalhados pelo Brasil, estejam 
seguros, mesmo diante dessa atu-

al situação. O grupo está presente 
em Minas Gerais, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Para-
ná, Santa Catarina, Roraima e o 
Distrito Federal. Desde o início da 
pandemia, a procura pelos servi-
ços de segurança registrou um au-

mento de 30%. Enquanto muitos 
brasileiros estão em suas casas, 
seguindo as recomendações das 
autoridades públicas, os funcio-
nários da Esquadra cumprem suas 
funções de segurança patrimonial 
e serviços gerais.

maiores estados perdem arrecadação. São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná 
calculam perder R$ 37,2 bilhões com a arrecadação devi-
do à pandemia da COVID-19. Esses estados representam 
64% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O período 
das projeções varia. São Paulo, por exemplo, leva em 
conta 3 meses. O Ministério da Economia acena com R$ 
78,5 bilhões como ajuda fixa a essas regiões. Um projeto 
aprovado pela Câmara estabelece reposição de arrecada-
ção por 6 meses. informações: ministério da economia

Vacinas contra o coronavírus. Segundo um 
relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 70 vacinas contra o coronavírus estão em 

desenvolvimento em todo o mundo. Dessas, três já 
estão em fase de testes em humanos. A mais avança-
da é um imunizante desenvolvido em Hong Kong, na 
China. As outras duas, em teste, foram desenvolvidas 
separadamente por empresas farmacêuticas ame-
ricanas. O progresso das vacinas contra a COVID-19 
está ocorrendo em uma grande velocidade, devido à 
alta mortalidade, o que proporcionou investimentos 
bilionários. Normalmente, o tempo necessário entre 
o desenvolvimento de uma vacina e sua chegada 
ao mercado varia de 10 a 15 anos. No caso do novo 
coronavírus, a expectativa é já ter um imunizante 
aprovado e disponível para uso em até um ano e 
meio. Não deixa de ser uma boa notícia.

c A n A l   A B e r t O

Em Uberlândia, Hospital Santa Catarina
é reativado para enfrentar coronavírus

A população de Uberlândia 
ganhou um novo aliado no com-
bate ao novo coronavírus. Após 
mais de 20 dias de trabalho para 
fazer a recuperação da estrutura e 
de vários equipamentos essenciais 
para funcionamento de leitos de 
UTIs, o Hospital Santa Catarina 
está pronto e equipado, prestes a 
começar a receber os pacientes que 
necessitam de cuidados especiais 
na recuperação da COVID-19. 

No último dia 12, o prefeito 
Odelmo Leão (PP) apresentou a 
estrutura à imprensa e autoridades 
do município, dentre eles o bispo 
Dom Paulo, Ministério Público 
Estadual e Federal, Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais e Exército 
Brasileiro.

O local será utilizado como 
anexo do Hospital e Maternidade 
Municipal Dr. Odelmo Leão Car-
neiro. Com isso, os atendimentos 
não serão de porta aberta, mas 
sim para munícipes uberlanden-
ses a partir de encaminhamentos 
feitos pela Central de Regulação 
da rede municipal. Ao todo, serão 
disponibilizados, neste primeiro 
momento, 20 leitos de UTI e 66 
de enfermaria, com possibilidade 
de ampliação para mais 10 leitos 
de UTI e outros 20 de enfermaria.

“Mandei investir e abrir o 
hospital, pois não estamos olhan-
do pelo gasto, mas pela vida. 
Agora será feita a última fase de 
desinfecção patológica para que 
possamos começar a receber os 
pacientes com COVID-19 que estão 
no hospital municipal. Aquele que 
também for testado e confirmado 
será encaminhado para cá”, expli-
cou o prefeito.

A reforma do local começou 
logo após a publicação no Diário 
Oficial do Município, no dia 23 de 
março. Diante do cenário mundial 
de falta de leitos e condições de 
atender a todos, Odelmo Leão fez 
a solicitação a fim de minimizar 
na cidade os impactos da pande-
mia provocada pela COVID-19. “A 

estrutura estava parada e, diante 
do cenário de urgência, identifica-
mos a possibilidade de reativá-la 
para garantir mais leitos de UTI no 
tratamento de possíveis complica-
ções do coronavírus”, justificou o 
prefeito.

Com o requerimento para 
utilização da unidade, que estava 
fechada há 4 anos, a atual admi-
nistração precisou fazer reparos 
estruturais e elétricos, limpeza e 
higienização dos leitos, pinturas e 
a recuperação de vários materiais e 
equipamentos indispensáveis para 
o funcionamento das Unidades de 
Tratamento Intensivo (UTI), como 
respiradores, monitores, raio-x 
portátil e toda a central de gases 
(oxigênio). Também houve o re-
paro do aparelho de tomografia, 
que é fundamental para avaliação 
dos casos.

O prédio foi repensado para 
tratar pacientes com o novo coro-
navírus de forma vertical. O proce-
dimento é utilizado em episódios 
de epidemia e pandemia. Os casos 
mais graves irão para a UTI no 4º 
andar e, à medida que houver 
evolução na melhora do quadro, 
o paciente é transferido para os 
andares inferiores até receber alta. 
Essa estratégia facilita, inclusive, 
para os trabalhos de desinfecção 
da unidade.

No anexo, todos os 20 leitos 
contam com ventiladores e com 
uma reserva técnica determinada 

em lei. Com um setor específico 
para atender pacientes com CO-
VID-19, haverá uma racionalização 
no uso de equipamentos de prote-
ção individual, que estão em falta 
no mundo. Tudo isso vai liberar ain-
da leitos do Hospital Municipal Dr. 
Odelmo Leão Carneiro para receber 
pacientes com outras patologias.

Outra novidade é que a prefei-
tura comprou 20 mil testes rápidos 
que serão aplicados nos casos 
suspeitos e a expectativa é que 
sejam entregues nesta semana. Os 
testes rápidos realizam dois tipos 
de análise: o IGM, que verifica a 
fase aguda da doença e o IGG, 
que aponta se o indivíduo teve a 
COVID-19 e se já está imunizado.

“Quando pedimos para ficar 
em casa, é porque o índice de 
transmissibilidade do vírus é alto 
e não teremos estrutura para 
atender a todos. O estudo que 
divulgamos projeta a existência 
de mais de 46 mil casos suspeitos 
até junho. Portanto, não vamos 
medir esforços para salvar vidas. 
Quando começamos as providên-
cias de afastamento, o pico estava 
em torno de 30% por dia, agora 
reduzimos para 5% . O pequeno 
alívio que temos hoje não significa 
que estamos fora do mal. Ele está 
aí, e se descumprirmos as regras 
teremos um futuro não muito 
bom. Minha recomendação é que 
cada um faça sua parte”, finalizou 
o prefeito.

Odelmo leão: “mandei investir e abrir o hospital,
pois não estamos olhando pelo gasto, mas pela vida”
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COVID-19: Coteminas doa kits hospitalares
e 900 mil máscaras para Montes Claros

A Prefeitura de Montes Claros ganhou da Cotemi-
nas 600 kits hospitalares no ultimo dia 8 para ajudar 
a suprir a grande demanda usada diariamente pelos 
hospitais da cidade. Cada kit possui três lençóis, uma 
fronha e uma toalha, e a quantidade doada poderá 
ser usada em 200 leitos hospitalares, 24h por dia.

Representando a prefeitura, o procurador-geral do 
município, Otávio Rocha, recebeu a doação.  Esteve 
presente também o secretário municipal de Defesa 
Social, Anderson Chaves, e diretores da Coteminas, 
que anunciaram também a doação de 900 mil más-
caras, que serão entregues à prefeitura para serem 
distribuídas para a população.

O Decreto Municipal 4.017, de 6 de abril, recomen-
da que toda a população de Montes Claros utilize a 
proteção para evitar a propagação do novo coronaví-
rus (COVID-19) seguindo orientação do Ministério da 
Saúde. A parceria do município com a Coteminas vai 
permitir que o produto chegue a todos os moradores 
da cidade.

Segundo Rocha, neste momento, a colaboração da 
Coteminas é de fundamental importância para conter 
a propagação do vírus. Eduardo Campolina, diretor da 
Coteminas em Montes Claros, afirmou que a doação 
é uma contribuição que a empresa está dando para a 
cidade, como compromisso social de ajudar a superar 
essa situação difícil.
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AssessOrA de nOVA limA

A jornalista Fabiana Lopes vem
recebendo elogios pelo seu

desempenho no comando da
assessoria de imprensa da

Prefeitura de Nova Lima
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o seu consórcio multibrasileiro

O que será do fute-
bol pós-pandemia?  
Essa é uma dúvida 
cruel que atormenta 

o cérebro e o bolso de todos 
os envolvidos direta e indire-
tamente no mundo esportivo. 
De repente, sem a menor 
cerimônia, o vírus, atuando 
como único e exclusivo dono 
da bola, parou o jogo. 

Num perfeito passe de 
mágica fez desaparecer joga-
dores, treinadores, árbitros 
e torcedores, deixando um 
rastro de saudades, incerte-
zas e grandes preocupações. 
Fora de campo, o vírus tra-
vou a enorme engrenagem 
financeira que movimenta 
o futebol profissional. Do 
menor ao maior clube, todos 
estão congelados. 

Muitos vão pensar ou 
falar que futebol não é tão 
importante assim. Que temos 
problemas bem mais comple-
xos para enfrentar e tentar re-
solver. É verdade.  Até porque 
essa pandemia é terrível e 
vem destruindo tudo, promo-
vendo sofrimento e matando 
milhares de pessoas. 

Sem abandonar qualquer 
parte do bolo, o momento 
é de profunda reflexão para 
cada segmento da sociedade. 
Cuidar da sua área de atua-
ção, seguir orientações pre-
ventivas e tentar alternativas é 
de fundamental importância.  

No caso do futebol, que é 
nossa praia, é preciso enten-
der que sua presença na vida 
das pessoas vai muito além 
de ser apenas uma forma de 
entretenimento. O futebol 
ocupa uma fatia poderosa 
na economia. É responsável 
pela movimentação de imen-
sos recursos financeiros. 

E  essa  montanha de 
dinheiro garante milhares 
de empregos, gera renda 
para jogadores, comissões 
técnicas, administradores 
e centenas de funcionários. 
Além de sustentar vários 
prestadores de serviços ter-
ceirizados e fornecedores. 

Fora dos clubes, o di-
nheiro do futebol sustenta 
entidades, praças esporti-
vas, empresas fornecedoras 
de produtos e serviços, fabri-
cantes de bebidas, comidas, 
bares, restaurantes, hotéis, 
ambulantes, transportado-
res e muito mais.

Nem precisa ser  eco-
nomista ou fazer pesquisa 
para imaginar o tamanho 
do rombo. A quantidade 
de pessoas atingidas e seus 
familiares. 

E mais, profundamente 
ligados ao futebol, os profis-
sionais da imprensa esporti-
va começam a correr riscos. 
Emissoras de rádio, televisão 
e jornal e os modernos ve-
ículos de comunicação via 
internet vêm sofrendo devi-
do a duas frentes: escassez 
de conteúdo e perigo real de 
perder receita. O futebol é 
uma vitrine ideal para divul-
gação de produtos e ações 
de marketing. Alem de atrair 
os melhores patrocinadores 
e representar parte signi-
ficativa da programação e 
da receita. 

Sem futebol, a tendência 
é que contratos de publici-
dade sejam revistos, suspen-
sos ou, pior, cancelados. Isso 
pode causar uma grave crise 
no setor. 

O que vai acontecer com 
o futebol daqui pra frente 
é uma terrível interroga-

ção. As entidades respon-
sáveis estudam fórmulas de 
como vencer o problema. 
Os clubes estão parados. Os 
mais estruturados, que são 
poucos, informam que tem 
cacife para aguentar um 
período razoável de recesso 
forçado. Os menores, sem 
receita, sem alternativas, 
devem simplesmente fechar 
as portas e esperar o futuro. 

Mesmo que a pandemia 
seja controlada mais rápido 
do que as evidências, que 
Deus e a ciência permitam 
que isso aconteça, o tempo 
vai virando fumaça. 

O calendário está total-
mente estrangulado. Faltam 
datas para tantos jogos e 
pelo andar da carruagem vai 
acabar faltando times para 
tantos compromissos. 

Todo esse triste processo 
ainda tem um agravante 
para ser analisado. Com a 
volta do futebol, os torce-
dores terão coragem de fre-
quentar estádios lotados? 
Terão dinheiro para comprar 
os bilhetes ou continuar 
pagando o titulo de sócio? 

São questões, a princí-
pio, irrelevantes, mas que, 
certamente, vão pesar no 
orçamento de cada clube e 
do futebol de modo geral. 

Da mesma forma que a 
pandemia vai mudar o jeito 
de viver de todo mundo, o 
futebol e todos os setores 
envolvidos com ele terão 
que alterar seus projetos e 
processos para que possam 
sobreviver com um mínimo 
de paz. 

Pelos menos até que a 
bola possa driblar o vírus e 
marcar um golaço em favor 
da humanidade.

Idosos devem praticar exercícios
mesmo em isolamento doméstico

O período de quarentena 
por conta da COVID-19 
mudou a vida das pesso-
as. Apesar das restrições, 

manter uma rotina de exercícios 
físicos mesmo que dentro de casa 
é essencial, principalmente para a 
população mais idosa. Com mais 
tempo livre, muitos passam o dia 
todo deitado ou sentado assistin-

do televisão. O isolamento social 
pode prejudicar a saúde física e 
mental caso não se mantenham 
ativos e ocupados com alguma 
atividade. Até mesmo aqueles 
que já faziam algum esporte an-
tes precisam se reinventar e criar 
novos hábitos.

De acordo com o educador físi-
co Everton Souza, a terceira idade 
precisa se manter ativa não apenas 
nesse período de isolamento. 
“Esse é um momento atípico que 

estamos vivendo e é necessário nos 
adaptarmos a essa nova realidade. 
Existem diversos exercícios que 
podem ser feitos em casa para 
manter o corpo em atividade. Só 
é preciso ter cuidados especiais e 
criar rotinas seguindo às condições 
e limites de cada idoso. Um dos 
maiores desafios é fazer com que 
eles tenham motivação para come-
çar. Os familiares devem estimular 
a prática de atividades e, inclusive, 
até fazer junto para dar força”, diz.

Ele salienta que todo pequeno 
movimento conta, o que não pode 
é passar longos períodos na cama 
ou no sofá. “Isso pode ocasionar 
dores na coluna e na lombar. 
Pode ficar deitado, desde que 
levante a cada meia hora e faça 
algum alongamento como uma 
caminhada pela casa. Além disso, 
a inatividade pode contribuir para 
quedas, aumento da obesidade 
e desenvolvimento de doenças 
cardíacas. O ideal é estipular um 
tempo todos os dias para se exer-
citar por pelo menos 30 minutos”.

Everton reforça que os idosos 
são apontados como o grupo de 
risco para o coronavírus. “Nesse as-
pecto, as atividades físicas podem 
auxiliar no aumento da imunidade, 
além de combater o estresse e a 
ansiedade. A gente sabe que a 
saúde mental fica prejudicada e 
muitos sofrem desse mal por conta 
de não poderem sair de suas casas 
e fazer o que estavam acostuma-
dos”, esclarece.

Entre outros benefícios da 
prática regular de uma atividade 
está a melhora na qualidade de 
vida. “Ela previne a osteoporose, 
fortalece a musculatura, ajuda a 
ter mais resistência e equilíbrio, 
favorece a coordenação motora 
e contribui para uma boa saúde 
cardiovascular e respiratória. Além 
disso, atividades domésticas como 
varrer a casa, arrumar a cama, 
subir escadas, entre outras, ficam 
mais fáceis ao inserir exercícios 
físicos na rotina”.

Para o educador físico, os ido-
sos podem praticar treinos de bai-
xa e média intensidade. “São os 
mais adequados, pois não exigem 
grande esforço e não tem risco 
de lesão. Dentro de casa podem 
fazer alongamentos, caminhadas 
leves, dançar, subir e descer uma 
escada, sentar e levantar de uma 
cadeira, além de atividades que 
usam o peso do próprio corpo. Isso 
é o suficiente para manter a saúde 
em dia em tempos de pandemia. 
Outro detalhe importante é não 
esquecer de se hidratar e preparar 
o ambiente para os exercícios, 
tomando cuidado com tapetes, 
objetos no chão e pisos escorre-
gadios”, conclui.

Vovô em movimento

O aposentado Jurandi Men-
des, 74 anos, era adepto das ca-
minhadas matinais e atividades 

ao ar livre. Mesmo sem poder 
sair de casa, não fica parado e 
busca ocupar seu tempo. “Criei 
um circuito dentro de casa que 
tem até obstáculos. Começo 
pela sala, passo pelos quartos e 
subo pela escada até o terraço. 
Coloquei algumas cadeiras para 
dificultar e tenho que desviar 
delas.  Repito esse caminho 
várias vezes ao dia e faço esse 
exercício pelo menos três vezes 
na semana”, comenta.

Ele expl ica que antes de 
iniciar o treino, faz um alonga-
mento e exercícios de respiração. 
“É bom me manter ativo nesses 
dias de isolamento. Também 
procuro estar sempre hidratado 
e ter uma alimentação saudável. 
Às vezes, minhas netas fazem a 
atividade junto comigo. Além 
disso, tenho meus afazeres do-
mésticos como varrer a casa e 
arrumar meu quarto”.

As atividades físicas
podem auxiliar no

aumento da imunidade,
além de combater o

estresse e a ansiedade
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Presidente do América cobra “mão firme”
da cBF durante crise do novo coronavírus

Os clubes de futebol correm 
contra o tempo para minimizar 
os prejuízos econômicos causados 
pela crise do novo coronavírus. 
Com as competições paralisadas 
há quase um mês, a televisão 
deixou de pagar valores referentes 
a direitos de transmissão, e os joga-
dores entraram em férias coletivas. 
As dificuldades financeiras afetam  
as agremiações que trabalham 
com orçamento enxuto, como é 
o caso do América. Em entrevista 
à TV Band, o presidente Marcus 
Salum externou a sua preocupação 
com o futuro das equipes e cobrou 
“mão firme” da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) no en-
frentamento ao problema.

“Enquanto não se definir ‘te-
mos X dias’, não sairá o calendário, 
não sairá uma decisão. Se a gente 
vai voltar a treinar e jogar de por-

tões fechados, que acho que será o 
caminho, vamos seguir em frente. 
Só vamos saber o tamanho do 
estrago depois. A televisão já parou 
de pagar alguns campeonatos 
regionais, o que afeta os clubes 
diretamente. Confesso: se a TV não 
pagar os campeonatos nacionais, 
aí sim teremos problema. E a CBF 
vai ter de atuar firmemente. Ou 
ela banca isso, ou teremos proble-
ma” disse o dirigente americano.

No orçamento de 2020, o Améri-
ca planejou uma receita bruta de R$ 
37 milhões, dos quais R$ 15,1 mi-
lhões (40%) correspondiam à soma 
de “transmissões (R$ 9,4 milhões)” 
e “competições e jogos (R$ 5,4 mi-
lhões)”. A diretoria ainda estipulou R$ 
12,2 milhões em “negociações com 
atletas” (33%), o que tende a não 
acontecer justamente em razão da 
recessão econômica.

Diante do cenário, Marcus Salum 
diz que a CBF tem “obrigação de 
ajudar”, pois “vive dos clubes”. O 
dirigente do América aponta neces-
sidade maior para os times da “Série 
B para baixo”. Vale lembrar que em 
17 de março de 2020, a Assembleia 
Geral da entidade aprovou as de-
monstrações financeiras referentes 
a 2019, que contabilizaram receita 
de R$ 957 milhões - um aumento 
de 43,3% em relação a 2018. O ativo 
total da CBF, conforme o balanço, é 
de R$ 1,248 bilhão.

“O que eu não quero é a CBF 
achar que é parceira nossa para 
tentar ajudar. Não. Ela tem obrigação 
de ajudar. Ela vive dos clubes. Não 
adianta ter 900 milhões de caixa e 
os clubes estarem quebrados. Por 
enquanto a conversa vai bem. Mas 
se houver dificuldade lá na frente, ela 
tem que adotar uma postura de sal-
vaguardar os clubes, senão teremos 
problema grande no futebol. E não 
falo dos grandes não. Digo da B para 
baixo. Esses clubes precisam mais que 
os clubes grandes”, concluiu Salum.

No dia 8 de abril, a CBF anun-
ciou a liberação de R$ 36 mi-
lhões em recursos para clubes, 
árbitros e federações estaduais en-
frentarem a perda de dinheiro cau-
sada pela pandemia do novo co-
ronavírus. O repasse mais recente 
do pacote de socorro teve início no 
dia 7, com R$ 19 milhões distribuí-
dos a equipes das Séries C e D do 
Campeonato Brasileiro, além dos 
times femininos das duas divisões 
nacionais. Fonte: superesportes.

Presidente do América, marcus salum
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