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COVID-19 ABALA CONSTRUÇÃO CIVIL
Divulgação

N

o final do ano passado, o setor
de construção civil era o mais
promissor, visto por especialistas
como o melhor para se investir
em 2020. No entanto, após a crise da
COVID-19 estourar em todo o mundo,
os empresários do segmento relatam
incerteza. Dados do Instituto Brasileiro
de Economia (Ibre/FGV) apontam que
94,3% já indicam sentir as dificuldades
e impactos trazidos pelo coronavírus. A
dúvida se a vida e a economia voltarão
ao normal e se o Brasil será capaz de
gerar emprego, salário e lucro faz com
que as pessoas adiem gastos, sobretudo, os que são mais substanciais como
o sonho de adquirir a casa própria. “O
mercado imobiliário não vai parar, mas
diminuir, pois envolve o maior número
de recursos”, garante o economista Fábio
Tadeu Araújo.
Economia – Página 4
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Prefeito de Contagem sugere encontros
regionais para debater novo coronavírus

Cássio Matias

Durante encontro realizado em Belo Horizonte, o prefeito de
Contagem, Alex de Freitas, propôs que mais reuniões sejam realizadas para debater as iniciativas comuns a todos os municípios da
região metropolitana no combate à COVID-19. O principal objetivo
é encontrar um caminho mais assertivo para minimizar os efeitos
da pandemia em Minas Gerais. O evento contou com a presença do
prefeito Alexandre Kalil (PSD) de BH, Vitor Penido (DEM) de Nova
Lima e Vittorio Medioli de Betim.

Depois do afastamento do
deputado Luiz Humberto Carneiro
(PSDB) do cargo, o governador de
Minas Gerais Romeu Zema (Novo)
está sem líder na Assembleia Legislativa há quase 2 meses. Diante da
falta de um substituto, os projetos
do governo estão sendo aprovados
pelo presidente da Casa, deputado
Agostinho Patrus (PV). Ele elabora
as pautas de votações em consonância com o Colégio de Líderes,
composto por sete membros. Isso
tem funcionado a contento durante
a pandemia, mas, após esse período, as coisas serão diferentes. O
deputado Antonio Carlos Arantes
(PSDB) lembra que esse cenário
não deve ficar indefinido por muito
tempo, afinal é ruim, inclusive,
para o próprio governo.

Apesar do uso da cloroquina para o combate à COVID-19 ser
defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não há estudos que
comprovam a sua eficiência. Por ter sido amplamente divulgada
como tal, o remédio sumiu das farmácias. A médica especialista
em reumatologia Flávia Nascimento faz um alerta sobre os perigos
de tomar essa droga sem prescrição de um profissional. “A automedicação deve ser combatida sobre qualquer medicação, mas a
cloroquina pode trazer prejuízos à condução dos estímulos cardíacos
podendo, inclusive, levar a parada cardíaca”.

Guilherme Dardanhan

Lançada pelo Portal da Transparência dos Cartórios de
Registro Civil, a plataforma COVID Registral apontou um
crescimento de 1.012% no número de mortes por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde 16 de março deste ano,
quando o primeiro óbito por COVID-19 foi registrado no Brasil.
Entre os estados que mais contabilizaram óbitos por SRAG
despontam Pernambuco (6.357%), Amazonas (4.050%), Rio
de Janeiro (2.500%) e Ceará (1.666%).

Alex de Freitas durante reunião na PBH

Uso indiscriminado da cloroquina
tem provocado conflito nacional

Zema continua sem um
nome para ser líder do
governo na Assembleia

Cartórios do país registram aumento
de mais 1.000% de mortes por SRAG

Saúde E Vida – Página 7

Advogado esclarece quais são os limites
entre exigências sanitárias e autoritarismo
Para tentar conter o avanço do coronavírus no país, vários governantes adotaram medidas que restringem o comércio e a livre circulação de
pessoas. O mestre em direito Daniel Travessoni diz que há uma norma
em vigor que dispõe sobre as medidas que podem resultar em limitações dos direitos individuais. “As eventuais e temporárias restrições a
esses direitos por exigências sanitárias só poderão ser implementadas
segundo os procedimentos definidos naquela lei”.

Agostinho Patrus tem
coordenado as pautas durante
a pandemia do coronavírus

Opinião – Página 2

Política – Página 3

Procura por treinos on-line
aumenta durante a pandemia

Deliveries de bebidas
alcoólicas vendem até 600%
mais devido isolamento no país

Diante do cenário de isolamento social e com as academias
fechadas, personal trainers precisaram se reinventar para oferecer
seus serviços de forma virtual. O atendimento é prestado por meio
das redes sociais ou aplicativos de chamada de vídeo. André Reis
e Roberta Ribeiro foram os profissionais ouvidos pela reportagem
e garantem que a procura por consultoria e treinos on-line tem
crescido durante a quarentena.
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“É a lei que define o limite entre as exigências
sanitárias e a violação de direitos individuais”

P

Arquivo pessoal

ara tentar conter
o avanço do novo
coronavírus, várias
medidas foram tomadas por parte dos prefeitos e
governadores brasileiros, entre
elas a restrição de circulação
e o fechamento de comércios.
Porém, qual é o limite entre
as exigências sanitárias e o
autoritarismo? Para entender
melhor sobre essa questão, o
Edição do Brasil conversou com
Daniel Travessoni (foto), mestre
em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Como o autoritarismo se dá em momentos como
estes que estamos vivendo?
Primeiro é necessário explicar o que é autoritarismo. É possível
conceituar esse termo como sendo a compreensão política na qual
a autoridade dos agentes públicos lhes permitem tomar decisões e
implementar medidas que culminem na violação das leis delimitadoras do exercício dos poderes estatais e, assim, resultem na violação,
sobretudo, dos direitos individuais, como o direito à vida ou liberdade.
Com a crise sanitária e econômica provocadas pela COVID-19, a
sociedade brasileira se deparara com o autoritarismo nos casos em
que as autoridades públicas emitem decisões que contrariem as leis
em vigor e que resultem na violação parcial ou integral do exercício dos
direitos individuais. Podemos mencionar como exemplo as proibições,
sem fundamento legal, para o funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais e de fins não econômicos; impedimento do uso
e circulação por vias e espaços públicos; limitações ilegais da prática
de atividades profissionais lícitas; etc.

Qual é o limite entre exigências sanitárias e violação dos direitos individuais?
A lei estabelece o limite formal e define os parâmetros práticos para
o exercício dos direitos individuais. Por exemplo: em geral, as pessoas
podem usar espaços públicos para reuniões e realizar atividades privadas, desde que ocorra sem o uso de armas, não prejudique quem
está no local e informe ao poder público sobre esse encontro. Por outro

lado, há também uma norma que autoriza os agentes públicos, para
proteger a saúde da população, impor comportamentos e condutas. Ou
seja, os direitos individuais só poderão ser restringidos com base legal,
que determinará quais são as condições objetivas em que tais restrições
poderão ocorrer. Do contrário, qualquer decisão de um agente público,
mesmo que baseada em supostas necessidades sanitárias, implicará
em violação desses direitos.
Há uma lei em vigor (Lei Federal número 13.979/2020) que dispõe
sobre as exigências e medidas de ordem sanitárias que poderão ser
instituídas para a contenção do coronavírus e que, ao mesmo tempo,
podem resultar em limitações dos direitos individuais. As eventuais
e temporárias restrições a esses direitos por exigências sanitárias só
poderão ser implementadas segundo os procedimentos definidos
naquela lei. Em suma: é a lei que define o limite entre a instituição de
exigências sanitárias lícitas e a violação de direitos individuais concretizada por atos arbitrários.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
disse que pode prender pessoas que violarem o
isolamento social. Isso é legal?
O governador de um estado é o comandante e chefe da Polícia
Militar (PM), por isso, ele tem o poder e o dever de ordenar e manter
a atuação daquele órgão. Todavia, se não houver uma lei aprovada
pelo Congresso Nacional que tipifique esse delito, esse ato pode ser
considerado ilegal e a conduta pode ser caracterizada como autoritária.
Mas, se houver uma lei no estado de São Paulo que atribua à
autoridade público-sanitária a prerrogativa de instituir o isolamento,
mesmo sem a autorização prévia do governo federal, é, em tese, possível alcançar a legalidade da decisão de determinar à PM que tome
providências específicas para patrulhar e prender quem praticar o delito
de “infração de medida sanitária preventiva”.

Existe algum outro crime que usa a justificativa
de proteção à saúde pública para punir/prender
as pessoas?
Sim, todos os crimes estabelecidos pelas normas do art. 267 ao art. 285
do Código Penal resultam na violação da saúde pública. Entre eles, podemos
destacar o delito de “epidemia” (art. 267), que equivale a “causar epidemia
mediante a propagação de germes patogênicos”; e o delito de “falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos
ou medicinais” (art. 273). Ou seja, há diferentes condutas que podem ser
punidas com o objetivo de evitar o comprometimento da saúde pública.
Divulgação

“As pessoas devem ter
atenção contínua dos atos
praticados por nossos
agentes público. Não há
justificativa para as
autoridades conduzirem
de um modo distinto do
que a lei lhes prescreve”

Da redação

O que fazer quando um agente público cometer
um ato autoritário?
A “prova dos nove” a respeito da violação (ou não) dos direitos
individuais será obtida mediante uma criteriosa análise das situações
concretas tendo em vista o que as leis em vigor dispõem. Mas, para
que isso aconteça, é preciso que as pessoas tenham atenção contínua
dos atos praticados por nossos agentes públicos. Portanto, mesmo
que em situações graves, como a que estamos vivendo agora, não há
justificativa para as autoridades públicas conduzirem de modo distinto
do que a lei lhes prescreve.

EDITORIAL

Sérgio Prates

Evitando o caos social

O

s países do mundo inteiro, incluindo o Brasil, já começam a discutir
o possível retorno das atividades econômicas e comercias depois
de meses de isolamento social. É hora, portanto, de encontrar
uma saída capaz de atender duas situações: não comprometer
o trabalho médico, evitando a propagação da pandemia, mas, ao mesmo
tempo, não ficar economicamente indefinido como está, onde todos estão
em suas casas, com atividades profissionais limitadas, gerando uma verdadeira paralisia na economia, levando o futuro do Brasil a um caminho de
escuridão sem precedência na história.
Em artigo jornalístico publicado na semana passada, o experiente economista e ex-ministro da Previdência Social Roberto Brant rememorou a linha
de pensamento liberal do atual governo. Tido como um político mais conservador, Brant desenvolveu, em seu texto, um raciocínio que se assemelha
ao pensamento dos defensores da presença do estado como instrumento de
indução ao crescimento e desenvolvimento. Para ele, o Estado Brasileiro será
necessário quando a economia começar a voltar à normalidade.
Na sequência de seu escrito, Brant é claro: deixar as tarefas de reconstrução a cargo da iniciativa privada é o sonho insensato, pois a pandemia apagou
as linhas que dividem o público e o privado, e o privado só vai sobreviver
por causa do público. O setor privado agora, e ainda por muito tempo, vai
depender do apoio direto e poderoso do Estado. “Sem investimento público
capaz de liderar o processo de recuperação o setor privado e a economia
como um todo não sairão do lugar, eternizando a recessão e a pobreza que
marcam tão tristemente a face do Brasil de hoje”, pontuou.
A preocupação em todos os segmentos da sociedade também é enorme,
já que os brasileiros não sabem o que esperar nos meses e anos seguintes
após a pandemia da COVID-19. O remédio para evitar a propagação da
doença está sendo aplicado conforme recomenda a Organização Mundial
da Saúde: isolamento e distanciamento social, o que tem ocasionado a
paralisação das atividades econômicas. A apreensão é que, depois dessa
guerra biológica, a economia fique desorganizada, provocando um alto
nível de desemprego. “Enquanto lutamos contra a doença, mesmo sem
saber quanto tempo durará, precisamos cuidar do futuro da economia. Se
não fizermos isso, corremos o risco de vencer o coronavírus, mas sermos
vencidos pela miséria econômica”, afirmou Brant também em seu artigo.
Pensadores, filósofos e políticos avaliam que o mundo não será o mesmo
após essa onda avassaladora que isolou as pessoas em todas as partes do
planeta. O primeiro sinal, certamente, será mais problemas sociais como a
pobreza em proporção nunca antes vista, especialmente nos países subdesenvolvidos. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2020,
90% de todas as nações terá crescimento negativo. Os considerados ricos
terão uma recessão módica: 5,9% nos Estados Unidos, 7% na Alemanha,
enquanto no Brasil o decrescimento do Produto Interno Bruto (PIB) pode
chegar a 8%. É um panorama bastante pessimista e que assusta.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Ataques pérfidos e ignorância idolatrada

D

epois de Mandetta, da Saúde,
o alucinado homem que quer
reinar absoluto no país, entendendo que todos somos “bolha
que não tem opinião” como diz Quincas
Borba no capítulo VI do romance de Machado de Assis, golpeou o ministro Sergio
Moro, da Justiça, e agora se prepara, em
meio a histriônicos afagos, para extirpar
Paulo Guedes, da Economia.
Confirma, repetitivamente, sua sanha
contra aliados de primeira hora, aos quais
considera como inimigos, caso ousem
adverti-lo dos seus repetidos erros, sendo
atualmente o mais terrível deles propagar
e liderar ações que arrisquem/eliminem
a vida. Pode ser que, para Bolsonaro,
o personagem Quincas Borba sintetize
seu pensamento ao prosseguir dizendo,
textualmente no livro, que “bolha não
tem opinião. Aparentemente, há nada
mais contristador que uma dessas terríveis
pestes que devastam um ponto do globo.
E, todavia, esse suposto mal é um benefício, porque elimina os organismos fracos,
incapazes de resistência...”.
É assim que Bolsonaro parece enxergar
o povo que, para ele, não só pode, mas
deve sair às ruas, infectando todo mundo
com uma gripezinha que não mata atletas
- como garante ser o caso dele. De fato, o
capitão-atleta adora disseminar a ignorância, a hostilidade e, por que não dizer,
a bestialidade, ao manter como donos
da verdade gente como o ídolo caseiro,
Abraham Weintraub, da Educação (!),
chegando até ao chanceler Ernesto Araújo
- que assegura que o mundo enfrenta o

“comunavírus”, um vírus ideológico para
construir o comunismo. Isso sem falar no
ignóbil racista que preside a Fundação
Palmares, entidade criada justamente
para ser antirracista.
O presidente, após ter dito que para
enfrentar o coronavírus é necessário agir
como homem, inquirido sobre o crescente número de óbitos, mostrou o tipo
asqueroso de sua sabedoria ao responder
“não sou coveiro, tá”? Por sua vez, o novo
ministro da Saúde (há quem compare a
fisionomia dele com a de personagens
de antigos filmes de terror classe b) é um
homem muito misterioso em suas falas.
Uma entrevista que concedeu foi sintetizada pelo colunista Reinaldo Azevedo, da
Folha de São Paulo, como “um desastre
matemático, lógico, ético e linguístico”. E
um comunicado do Ministério da Saúde
justificou em 20 de abril que “o número
de mortos do dia devido ao coronavírus é
113 e não 383 como divulgados”. Assim,
de uma maneira simples, 270 mortos a
mais ou a menos, parece que para o (des)
governo tanto faz!
Ah, desculpem a blague, mas importante mesmo (existem partidários que
chegaram às lágrimas de tanta emoção
pelo gesto) foi o anúncio feito com altivez
na entrevista pós-demissão do ministro
da Justiça: o presidente declarou que é
tão econômico e faz tanto pelo país que
até mandou desligar o aquecimento da
piscina do seu Palácio.
E depois, com igual orgulho, fez
questão de citar o filho número 04 (por
favor, não confundam essa questão de

números com os irmãos Metralha), meio
desconhecido, mas que se trata de Jair
Renan. Acontece que alguém teria falado
que o número 04 namorou a filha de
um dos acusados de matar a vereadora
Marielle Franco. Bolsonaro esclareceu
para o Brasil e o mundo: perguntei para
ele (o número 04) e ele esclareceu: “Pai,
eu saí com metade do condomínio, nem
lembro quem é essa menina, se é que eu
estive com ela”. Então, para o papai, tudo
bem. Metade do Condomínio Vivendas da
Barra (Barra da Tijuca, RJ) significa um
bom número de pessoas. De acordo com
a declaração em rede nacional do magnânimo presidente, esse número 04 vai
entrar para a história e os romances, ao
lado de Don Juan, o sedutor de Sevilha,
e Casanova, o sedutor de Veneza. Será o
sedutor da Barra Pesada.
E o homem do “não sei se saio ou
se fico” ou “balança, mas não cai”? O
ministro da Economia, Paulo Guedes,
convocado para estar ao lado do presidente durante sua tentativa de explicar a
demissão de Sérgio Moro, foi o único dos
presentes no palco a não aplaudir com
aparente entusiasmo o fim do discurso.
E mais: estava de máscara, prevenido
contra o coronavírus (quiçá também
para esconder a cara da vergonha de
estar ali), sem usar gravata e nem paletó
e - ao que parecem indicar vídeos e fotos
- sem sapatos, apenas de meias. É... vou
plagiar uma piada pronta que circula por
aí, reconhecendo que o traje do Guedes
talvez fosse mesmo o ideal para ouvir um
discurso sem pé nem cabeça!
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Governo está sem líder na
ALMG há cerca de 2 meses
A

bril chegou ao fim sem que o governador
Romeu Zema (Novo) tenha anunciado o seu
novo líder na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Só para rememorar, no
início de março, o antigo ocupante desse posto, o deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB), deixou o cargo
na mesma ocasião em que também pediu exoneração
o secretário de Estado de Governo, o deputado federal
Bilac Pinto. Ainda na mesma época, o vice-governador
Paulo Brant, muito ligado ao grupo, deu uma guinada
de 360 graus e pediu afastamento do partido Novo, o
mesmo do chefe do Executivo mineiro.
Essa situação relacionada à falta de um líder
do governo na Casa Legislativa tem incomodado
os parlamentares. Recentemente, o primeiro-vice-presidente da ALMG, o tucano Antonio Carlos Arantes, confessou aos colegas. “Na próxima reunião de
líderes, vou cobrar uma posição para saber como
se resolverá este tema, pois a situação não pode
ficar indefinida. É ruim para todos, inclusive, para
o governo”, teria afirmado o parlamentar do PSDB.
O Tempo

Colégio de Líderes

Presidente da ALMG, Agostinho Patrus
é quem orienta o Colégio de Líderes

Mas Zema, neste período em que Minas Gerais
está sob situação de emergência por conta da pandemia da COVID-19, tem contado com o apoio quase
integral dos deputados estaduais. Capitaneados pelo
presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), todos os
projetos, decretos e temas relacionados à questão da
saúde no estado, são aprovados sem muitas firulas no
âmbito Legislativo. Diante da ausência de um líder de
governo, Patrus tem usado muito a força do Colégio
de Líderes, composto por sete deputados, para levar
a bom termo as votações. Com isso, o parlamento
mineiro tem respaldo para as ações urgentes, visando estruturar as instituições e os municípios com o
necessário para atender às demandas de pacientes
infectados. Muitos deles agonizam em todas as
regiões mineiras.

VIGÍLIAS

Adversários frustrados

ALMG

Assim que aconteceu o afastamento de Carneiro
da liderança governamental, veio o episódio do coronavírus. A partir desta realidade, tudo ficou ao avesso
do ponto de vista da frequência dos parlamentares na
Assembleia. Devido às medidas de isolamento social,
as votações passaram a ser remotas, uma novidade
para todos eles, mas que já havia acontecido semanas
antes no Congresso Nacional. Neste vácuo, diante da
ausência de alguém devidamente credenciado para o
exercício do cargo de liderança, quem está fazendo o
meio de campo é o deputado Guilherme da Cunha,
do mesmo partido de Zema.
O atual panorama é o seguinte: o deputado tem
apenas três siglas na Casa. Ele também votou contra
alguns projetos do próprio governo, deixando os seus
colegas de diferentes partidos em verdadeira saia justa. Sendo assim, sua participação nesta fase, segundo
se avalia nos bastidores, deve ser temporária, a não
ser que o governo encontre dificuldades para indicar
um nome de consenso. Neste caso, a atuação de
Cunha deixaria de ser interina para se tornar perene.

Eujácio Silva

Repasse
O estoque feito pelo Governo de Minas, suficiente
para atender a todos os profissionais de saúde municipais (170 mil) por pelo menos 15 dias, será repassado às
prefeituras e hospitais filantrópicos mediante indenização
ao Estado. Será emitido um Documento de Arrecadação
Estadual (DAE) para a quitação do valor gasto pelo Estado
na aquisição dos itens solicitados. Para que a distribuição
aconteça de forma eficiente, será considerada a quantidade de colaboradores em atividade em cada cidade.
Para solicitar os EPIs ao Governo de Minas, prefeituras e hospitais filantrópicos devem entram em

Segundo se comentam na porta da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), o ex-deputado e atual conselheiro do
Tribunal de Contas, Sebastião Helvécio, já teria avisado que
não pretende antecipar sua saída do posto para se envolver
diretamente na sucessão de Juiz de Fora, sua cidade natal.
Por outro lado, dizem que o político pode estar atuando neste
assunto de maneira discreta.

Deputado Antonio Carlos
Arantes quer discutir o tema
Outros projetos em pauta, como reformas da
máquina pública estadual, entre tantos outros assuntos de diferentes segmentos da sociedade, muito
provavelmente ficarão para o segundo semestre. “Se
as votações na Assembleia já estavam complicadas
por causa do pequeno apoio do governador, imagina
agora com elas sendo eletrônicas e à distância. Tudo
está muito mais complicado”, sentencia o deputado
Sargento Rodrigues (PDT), um dos mais presentes
neste período da COVID-19.
Individualmente, o Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), com seus oito integrantes na Casa
Legislativa, tem sido uma bancada fiel ao governo
mineiro. Por isso, começa a ser ventilada a possibilidade de o deputado Sávio Souza Cruz ser o escolhido
como líder. Atualmente, o parlamentar já comanda
um grupo de colegas, além de seus próprios companheiros de sigla. Porém, este assunto referente
à decisão do governador Zema, para saber quem
ocupará o posto, é tema proibido de se falar nos
bastidores da Assembleia. “Está funcionando bem.
Vamos aguardar os acontecimentos pós-tragédia na
área da saúde”, diz um parlamentar próximo ao chefe
do Executivo estadual.

Sucessão em Ouro Preto
Ainda sobre as eleições municipais deste ano, o atual
prefeito de Ouro Preto, Julio Pimenta (MDB), não teria muitas
realizações para mostrar à população, mas, mesmo assim,
analisa a possibilidade de se candidatar à reeleição.

Sem desgaste
Os momentos de crises intensas, como essa do novo
coronavírus, mostram o quanto os administradores públicos
sofrem desgastes. Mas, aqui em Minas, o governador Romeu
Zema (Novo) se mantém ileso neste complicado período na
vida dos mineiros.

Câmara faz economia
Jornalistas que cobrem, diariamente, a Câmara Municipal
de Belo Horizonte (CMBH) fazem uma observação que merece
atenção: a edilidade da capital em geral, só tem reunião plenária durante uma quinzena por mês. Então, diante da pressão
para se gastar menos no setor público, não seria o caso de
ficar fechada nos demais dias? Com a palavra, a presidente
da CMBH, Nely Aquino (PRTB).

Gil Leonardi

Sucessão em Vespasiano
Cidade influente da grande BH, Vespasiano sempre teve
uma vida política muita ativa. Por lá, a atual prefeita Ilce Rocha
(PSDB) ainda não sabe se será candidata à reeleição, mas o
assunto referente ao pleito deste ano é um tema recorrente.
Inclusive, o ex-prefeito Carlos Murta também está indeciso
sobre a questão, segundo amigos.

Cuidando dos negócios
contato com a Secretaria de Planejamento e Gestão.
Em seguida, a Seplag vai avaliar a demanda com
base no quantitativo de profissionais do município,
mapeados por meio da plataforma Neoway Big
Data. O sistema, doado ao Estado para uso durante
a pandemia, concentra diversos bancos de dados e
demonstra uma estimativa desses trabalhadores
em cada cidade, para que não haja excesso de
solicitações.
Após a aprovação do pedido e pagamento da
indenização ao Estado, o material será separado para
que seja retirado pela prefeitura ou representantes
de hospitais filantrópicos. A Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil (Cedec) vai liderar esta etapa. Os kits
poderão ser retirados no galpão da Cedec, região
Oeste de Belo Horizonte, ou em uma unidade de
Defesa Civil em algum município polo, no qual ainda
serão informados. A necessidade de retirar equipamentos no interior de Minas deverá ser comunicada
no formulário de inscrição.

Parâmetro
Para o quantitativo ser suficiente para o Estado,
será considerado como teto um kit para cada período
de quatro dias de uso por profissional de saúde. Os
cálculos não são referenciais para o uso dos itens e
poderá ser maior ou menor, conforme a realidade dos
municípios e as recomendações das organizações de
saúde. Por isso, os dados abaixo são tratados como
parâmetro para atendimento da demanda:
Oito máscaras cirúrgicas descartáveis (sendo
uma para cada turno de 4h de trabalho);
Oito pares de luvas de procedimento (sendo um
par para cada turno de 4h de trabalho);
Uma máscara N95 para uso médico;
Oito gorros (sendo um para cada turno de 4h
de trabalho)

A disponibilidade de aventais será reduzida
em função do alto custo para aquisição, pois são
impermeáveis, com a gramatura 50. Dessa maneira,
o município deverá solicitar o quantitativo informando o volume de profissionais que irão utilizar este
material e por quanto tempo.

Minas consciente
Zema também anunciou, em coletiva transmitida ao vivo pelas redes sociais, que a plataforma do
programa “Minas Consciente” já está disponível, com
os protocolos para a retomada gradual e segura das
atividades econômicas nas cidades mineiras. “Na internet, prefeitos, empresários e cidadãos encontrarão
todas as normas e medidas de segurança necessárias
para cada ramo de atividade. Lembrando que fomos
muito detalhistas e seguros. Se alguém não estiver
disposto a seguir os protocolos, o melhor é que continue em isolamento. Vai caber a cada prefeito decidir
o momento adequado, de acordo com a situação da
sua cidade”, ressaltou.
Conforme explicou o secretário de Estado de
Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o objetivo dos protocolos é coordenar a volta gradual das atividades,
permitindo que os órgãos competentes avaliem os
impactos rapidamente. “Desde a semana passada,
houve um aumento no fluxo de pessoas em todo
o estado. Vários municípios tiveram a liberação no
trânsito de pessoas, reduzindo o isolamento de uma
forma aleatória. É importante termos uma ação
conjunta de todos os municípios, de forma que
possamos ter uma medida de qualidade. Hoje, já
estão publicados os protocolos de orientação para
o grupo verde, que entendemos como atividades
essenciais. É importante que sigam e tenham aderência às orientações para que nós, da Secretaria,
tenhamos condição de medir e ver os impactos do
que está acontecendo”, orientou.

AMM apoia Defesa Civil em seminário da Seca 2020
água potável (Pipeiros), quanto aos procedimentos
a serem adotados para ter acesso, se necessário, ao
processo de Transporte e Distribuição de Água Potável
(TDAP) e doação de cestas básicas aos afetados pela
seca no Estado de Minas Gerais.
No primeiro dia, haverá o lançamento do Plano
de Convivência com a Seca 2020, bem como as ações
do governo federal na mitigação dos efeitos da seca e
Divulgação

O período de seca se aproxima, e, para promover
a cultura da resiliência com foco na gestão do risco
da seca, via ação de preparação, o Gabinete Militar
do Governador, por meio da Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil (CEDEC), promoverá o Seminário de
Seca 2020, com o apoio da Associação Mineira de
Municípios (AMM).
As teleconferências serão realizadas do dia 12
a 14 de maio, e poderão ser assistidas no canal da
Defesa Civil Estadual de Minas Gerais no Youtube.
A estrutura do estúdio da AMMTV será utilizada
para a gravação do seminário. O QR Code que
consta no banner do evento servirá para acesso
ao seminário.
O objetivo é capacitar e levar informações aos
prefeitos, coordenadores municipais de Proteção e
Defesa Civil e prestadores de serviço de distribuição de

É enorme a frustração dos pré-candidatos a prefeito em
Belo Horizonte. Eles, inclusive o deputado João Vítor Xavier
(Cidadania), estão sem condições de fazer campanha, pois o
momento é de falar em COVID-19. No entanto, como era de se
esperar, o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) aparece diariamente na mídia por conta de suas ações relativas à pandemia.
O fato é que o pleito deste ano tende a ser completamente
diferente dos demais, podem apostar!

Sucessão em JF

Estado garante EPIs para profissionais de
saúde que atuam em municípios mineiros
O governador Romeu Zema (Novo) lançou
o programa “Protege Minas”, que visa garantir
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para
profissionais de saúde que trabalham na linha frente
contra a COVID-19 no estado. O programa permite
que municípios mineiros e hospitais filantrópicos que
estejam com dificuldades para adquirir os materiais
obtenham os equipamentos diretamente com o
Executivo estadual a preço de custo, podendo chegar
à redução de até 50% no valor de alguns produtos.
De acordo com o governador, o programa foi
pensado após a constatação de que a maior parte
das prefeituras enfrentam dificuldades para adquirir
os EPIs, já que têm tido problemas para encontrar
fornecedores, produtos com qualidade adequada e
na quantidade certa. “Tudo ficou mais difícil nesse
tempo de pandemia. Para contribuir com as prefeituras, o Estado, por meio da Secretaria de Planejamento
e Gestão (Seplag), fez uma compra em grande escala
de kits de máscara cirúrgica, máscaras N95, luvas de
procedimento, gorros e aventais que serão repassados às prefeituras a preço de custo, numa condição
melhor do que elas poderiam adquirir, em um prazo
ágil e com qualidade assegurada, já que buscamos
fornecedores com homologação”, afirmou Zema.
O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, destacou que Associação Mineira de Municípios (AMM) é
parceira do governo na implementação do programa.
“O Protege Minas é importante, especialmente para
as pequenas cidades, que têm tido muita dificuldade
na compra. Em conversa com o presidente da AMM,
Julvan Lacerda, ficou clara a importância dessa atitude. A associação nos dará o apoio institucional de
comunicação aos municípios e, em breve, os equipamentos chegarão às cidades”, explicou.
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a implantação e execução do Programa Água Doce.
Já no segundo dia, os assuntos serão: decretação
estadual de situação de emergência devido à seca;
preenchimento do formulário de informações do
desastre de seca pelo município; e operação de
transporte e distribuição de água potável da Defesa
Civil estadual e auxílio aos municípios por meio de
cesta básica.
No último dia do Seminário de Seca, o primeiro
assunto será a fiscalização dos municípios durante
operação de transporte e distribuição de água
potável, seguido pelas regras para o prestador de
serviço de transporte/distribuição de água potável
e certificação da prestação de serviço, bem como
emissão de notas fiscais pelo pipeiro e recebimento
pelo serviço prestado. Para mais informações, acesse
www.defesacivil.mg.gov.br.

Poucas são as pessoas que têm acesso ao ex-presidente
da Assembleia Legislativa, Dinis Pinheiro. Nos bastidores, ele
é lembrado como ex-político, agora pensando apenas em
cuidar do mundo empresarial. “Neste segmento, vai muito
bem obrigado”, confessa uma pessoa próxima.

Fla x Flu da pandemia
“É notória a rivalidade entre os estados brasileiros. Enquanto um decreta um tipo de isolamento social, outros fazem de
maneira diferente, sempre com discordâncias sobre o assunto,
querendo aparecer perante a população ou concedendo longas
entrevistas às TVs. É uma espécie de Fla x Flu da pandemia”,
opinião do filósofo Luiz Felipe Ponde.
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V I G Í LI A S DOBRADAS
Redes sociais
Em Brasília, comenta-se que o presidente Jair Bolsonaro
continua forte nas redes sociais, mas o seu público fiel já não
demonstra tanto entusiasmo como ocorria até o final do ano
passado. Agora, depois destas denúncias, tudo pode mudar,
avaliam os jornalistas da crônica política da capital federal.

Economia revitalizada
Especializada em cobertura de cunho econômico, a jornalista Juliana Rosa disse: “A reafirmação do prestígio do ministro
da Economia, Paulo Guedes, era tudo que os empresários
queriam ouvir. Agora, tudo pode voltar a uma aparente
calmaria do ponto de vista do futuro econômico”, afirma a
comunicadora. Será?

Rasgando a bandeira
Outro jornalista famoso, o comentarista político da GloboNews Gerson Camarotti, fez uma análise dos acontecimentos
políticos e disparou: “O presidente Jair Bolsonaro, ao fazer uma
aliança com os partidos políticos do Centrão, está rasgando de
vez a sua bandeira da campanha política.

Sem isolamento
Em São Paulo, dados comprovam que a quantidade de
carros circulando pelas ruas da capital durante o período de
isolamento social passou a ser quase a mesma quando não
havia as medidas de distanciamento. Isto significa que o decreto
do governador João Doria (PSDB) começa a ir por água abaixo.

Esqueceram Brumadinho
Nos últimos 40 dias, a imprensa começa o dia e chega à
noite falando de coronavírus, pandemia e isolamento social.
Assim, terminaram esquecendo de continuar bombardeando
a Vale por conta do desabamento da Barragem do Córrego
do Feijão, com quase 300 mortos. Mas a comunidade da
cidade continua atormentada com este drama local, além do
isolamento, claro.

Espertos empresários
Em épocas de grandes catástrofes, como esta pandemia da
COVID-19, a maioria da população é afetada negativamente
e convive com o problema por meses, às vezes, anos a fio. No
entanto, existem aqueles empresários sem coração que só
pensam no lucro. Basta olhar para os banqueiros particulares:
eles só estão emprestando dinheiro que vem carimbado com a
assinatura do governo. Os valores dos próprios caixas dos seus
respectivos bancos nunca entram nessa roda.
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94,3% dos empresários da construção civil
já sentem o impacto negativo da pandemia
Segmento era considerado o mais promissor para 2020 no Brasil

O

Da redação

setor da construção civil era considerado por especialistas, no final
do ano passado, o melhor para
investimentos. No entanto, com
a inesperada crise da COVID-19, boa parte
das empresas do segmento notam reflexos
negativos devido ao isolamento social e a
paralisação de diversas atividades.
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de
Economia (Ibre/FGV) apontou que 94,3% dos
empresários do ramo relataram dificuldades trazidas pelo novo coronavírus. Em seguida, vêm as
empresas prestadoras de serviços (91,7%), principalmente as ligadas a alojamento, serviços de
transporte rodoviário e obras de acabamento.
Os dados revelam ainda que 87,8% dos
empresários do setor de vestuário também
sentem os impactos negativos da crise, couros
e calçados (81,8%) e veículos automotores
(79,7%) estão logo atrás nesse ranking.
O economista Fábio Tadeu Araújo explica
que a pandemia afetou o setor de construção
civil de duas maneiras: primeiro de forma
similar aos demais segmentos, uma vez que os
plantões foram fechados e isso dificulta a venda,
e segundo pela própria incerteza econômica,
já que essa é a maior compra da vida de uma
pessoa. “Nesse momento, no qual ninguém tem
certeza se a vida voltará ao normal e se o Brasil
será capaz de gerar emprego, salário e lucro há
uma tendência de adiarmos gastos, principalmente os maiores. O mercado imobiliário não
vai parar, mas diminuir, pois envolve o maior
número de recursos”.
Ele acrescenta que, quanto mais longo for
o ciclo econômico de determinado produto,
maior é a incerteza. “Na minha análise, o setor
mais impactado é o ligado, em primeiro lugar, à
produção de bens primários e o campo da construção pesada, que é quem constrói aeroportos,

redução dos estoques, aumento da demanda,
crédito barato e disponível”.
Na opinião do arquiteto, a crise assustou o
empresariado da área. “Foi um choque logo
de início, mas serviu para que as empresas
tivessem consciência do tamanho das mudanças
que aconteceriam. As corporações mais ágeis
e estruturadas tomaram medidas imediatas
para tentar mitigar o problema e administrar
esta travessia. Afinal, este é um momento para
reflexão dos atuais sistemas de trabalho de
todas as companhias”, conclui.

Fechamento dos plantões de venda e incerteza do futuro são os principais fatores para o recuo

Roberto Luciano Fortes Fagundes
ENGENHEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE CVB-MG, PRESIDENTE DO CONSELHO DO
INSTITUTO SUSTENTAR E VICE-PRESIDENTE DA FEDERAMINAS – roberto@clan.com.br

Municípios sem dinheiro
Ao comentar sobre o cenário nacional, o deputado mineiro
Lafayette Andrada (Republicanos) foi direto ao ponto: “Se o
governo federal não enviar dinheiro para os municípios, até
os serviços essenciais como a circulação de ambulâncias para
transporte de pacientes infectados, ficará inviável, pois as prefeituras estão completamente exauridas”. Cruz credo!

estradas, hidrelétricas e, naturalmente, está com
mais dificuldade de saber o que vai acontecer.
Depois vem o segmento de incorporação, que é
essa parte da construção ligada à produção de
prédios residenciais, casas e salas comerciais”.
O arquiteto e dono de uma empresa de
arquitetura, Clovis Bohrer Filho, diz que o cenário pré-pandemia era positivo. “O setor havia
retomado o crescimento, a partir do segundo
semestre do ano passado, e as expectativas
eram de avanço. Além disso, as reformas econômicas estavam em curso, taxas de juros baixas,

Pixabay
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Contra a crise, criatividade
Chega em muito boa hora a notícia de
que o Governo de Minas Gerais está concluindo um projeto, já denominado “Minas Consciente: Retomando a Economia
do Jeito Certo”, destinado a possibilitar
a recuperação gradual das atividades em
vários setores, especialmente o comércio
varejista. Este é, sem dúvida, o segmento
econômico que, dada a sua posição de
“ponta” da cadeia produtiva, tem sido
o mais prejudicado pelas providências
adotadas – compulsórias, mas corretas
e imprescindíveis, diga-se –, para reduzir
a propagação do coronavírus.
As medidas de isolamento inevitavelmente interferiram, e muito, nos
negócios. Vários empresários do pequeno
varejo, inclusive, já vinham buscando
soluções criativas para ao menos amenizar os danos econômicos trazidos pelas
lojas fechadas. Vários deles, atuando em
segmentos tão diversos quanto vestuário
e lotéricas, por exemplo, sem muitos
recursos para investir em complexos sistemas de venda on-line e delivery, estão
simplesmente anotando os pedidos (e
as apostas) por telefone e entregando
em domicílio.
Não são poucos os cases que demonstram haver tanto um agudo senso
de empreendedorismo quanto de capacidade de percepção das oportunidades
que as crises sempre trazem consigo e,

especialmente, de traçar estratégias para
aproveitá-las. Neste ponto, este artigo,
sem que se percam suas características
como tal, aproxima-se bastante da reportagem ao relatar algumas soluções
muito interessantes como, por exemplo,
a que foi adotada pela proprietária de
um buffet.
Com seus negócios repentinamente
inviabilizados diante do imprescindível
isolamento social, todos os eventos que
atenderia nos próximos meses, já devidamente contratados, foram cancelados.
O que fazer? Para manter o negócio em
atividade e evitar a dispensa de funcionários, a empresa deu uma guinada e passou a oferecer, num sistema de delivery,
aos sábados e domingos, um cardápio
especial. E vem dando certo, tanto que
a empresária já está considerando a
possibilidade de, mesmo no pós-crise,
continuar a adotá-lo.
Em outro setor, com perfil diametralmente diverso, uma empresa especializada na produção de embalagens
precisou pensar em novos modelos, tanto
para a gestão do negócio quanto para
a linha de produtos. Primeiro, diante
das exigências de isolamento, adotou
parcialmente o sistema de home office e
passou a fazer as indispensáveis reuniões
com os clientes por via remota. Segundo,
e aí no caso específico do departamento

comercial, a proprietária criou novas
ações de marketing para dar visibilidade
ao material produzido, agora projetado
especificamente para o e-commerce. A
demanda, aliás, até aumentou.
Houve ainda quem adotasse mudanças na própria natureza do negócio. É o
caso de uma padaria cujos proprietários
foram até radicais: a empresa, que
também já oferecia refeições, conseguiu
aumentar suas vendas, e não apenas
por ter adotado o sistema de delivery,
com atendimento on-line, como também
por meio da diversificação, ao colocar
em suas prateleiras virtuais produtos
normalmente restritos a supermercados. E também intensificou as vendas
da chamada “marmita Express” que,
com preços acessíveis, oferece refeições
caseiras. O cardápio é simples, mas se
alguém quiser algum prato diferente é
só pedir por meio dos aplicativos que
passou a utilizar.
Estes são apenas alguns poucos cases
de superação entre os inúmeros que
certamente existem. Mais que equacionar alguns dos muitos problemas que o
coronavírus trouxe para o mundo inteiro,
eles demonstram a infinita capacidade,
bem brasileira, de usar a criatividade e
a inteligência como instrumentos para
superar adversidades, quaisquer que
sejam. E isto é bem do nosso povo.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Da redação
Junto com o isolamento social
devido à pandemia da COVID-19,
milhões de pessoas pelo mundo
todo precisaram abandonar o tradicionalíssimo hábito de beber com os
amigos no bar. Sem festa, sem happy
hour, sem passeio, a mesa do boteco
foi substituída por telas compartilhadas, mas uma coisa não mudou, o
copo continuou cheio. A confirmação
disso é que serviços de entregas de
bebidas alcoólicas por todo país têm
registrado crescimento nas vendas.
Um levantamento sobre o consumo de bebidas alcoólicas mostrou
que 94% das empresas da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe)
notaram que, desde 2015 até
atualmente, o hábito de consumir
bebidas em casa aumentou, em
reflexo à crise econômica.
A startup Bebida na Porta,
criada em 2019 com a proposta de
entregar em até 30 minutos pedidos de bebidas geladas, registrou
um aumento de 80% nas vendas e
um faturamento 130% mais alto em
abril que o mês anterior.
“Na quarentena, houve uma
mudança no comportamento do
consumidor. Antes, os pedidos eram
feitos à noite e no começo da madrugada. Agora, o pico de pedidos
de bebidas é feito logo no final da
tarde, além disso, o ticket médio
também aumentou de R$ 65-70
para R$ 75-80 por carrinho”, avalia
Jessica Gordon, CEO e fundadora do
serviço de delivery. Segundo ela, os
produtos mais vendidos na plataforma são cerveja (65%) refrigerante
(10%), água (8%) e vinho (5%).

Acostumada a vender, principalmente, para estabelecimentos
comerciais, Carla Oliveira, cofundadora da loja colaborativa Brindisi Vinhos, também precisou se
adaptar para colher os frutos dos
novos hábitos dos quarentenados.
“Tivemos duas situações muitos
distintas. Primeiro, um aumento
surpreendente na procura de
compras B2C (para o consumidor
final) em nossa loja on-line, tanto
que nossas páginas e sites tinham
movimento médio de 10 mil/mês
e, agora, já passa de 100 mil visitações desde o início da quarentena.
E, a nossa venda para parceiros
B2B (para empresas) com queda
muito acentuada em função do
fechamento dos restaurantes e
empórios”, explica.
De acordo com a CEO, as
vendas na internet atingiram o
patamar de aumento de 600%.
“Antes, o canal on-line não era
o principal, pois a loja física era

Além de descontos nos
vinhos e frete grátis,
estamos investindo em
conhecimento por meio
de cursos on-line em
lives com produtores
e sommeliers. Os
produtos mais
vendidos são kits que,
em média, possuem
4 vinhos na faixa
de R$ 200 a R$ 300

praticamente 70% do faturamento.
Por outro lado, as vendas B2B caíram por volta de 50%. E estamos
divulgando os deliveries de nossos
parceiros. Neste momento todo
apoio é necessário”, destaca Carla.
Estratégias como frete gratuito
também foram adotadas. “Além
de descontos nos vinhos e frete
grátis, estamos investindo em
conhecimento por meio de cursos
on-line em lives com produtores
e sommeliers. Os produtos mais
vendidos são, principalmente,
kits que, em média, possuem
4 vinhos na faixa de R$ 200 a
R$ 300, mantendo o ticket médio
que tínhamos como prática na
loja física”, acrescenta.
Outra plataforma digital para
a compra de vinhos direcionada
à pessoa física que viu seu faturamento crescer foi a Eniwine. “Nosso
trabalho sempre foi facilitar o acesso a vinhos de qualidade de forma
prática e personalizada”, afirma
Marcelo Abrileri, fundador da
plataforma. “Já estávamos registrando um aumento considerável
em meio à pandemia superior a
20%”, conta.
Há 16 anos no mercado, a cervejaria mineira Falke Bier enfrenta
um momento único na pandemia
e também viu no delivery a chance
de manter suas vendas. “Houve
uma queda brutal com o isolamento, 90% do nosso faturamento foi
perdido, mas o serviço de entrega
foi a grande salvação da Falke,
é o que tem nos dado o mínimo
oxigênio e sustenta os 10% da
nossa venda”, afirma o sócio e um
dos fundadores da cerveja, Marco
Falcone.

Freepik

Deliveries de bebidas alcoólicas registram alta de
até 600% nas vendas durante isolamento no país

A estratégia, segundo o empresário, foi implementar um
aplicativo para vendas e investir
em marketing nas redes sociais.
“O avanço que o delivery atingiu
hoje é quase que 60% maior do
que era antes do isolamento”,
diz. O produto que tem mais
saída, segundo o fundador, é
a versão pilsen da marca. “Tem
uma legião de fãs que consome
de uma forma impressionante. Normalmente as vendas se
concentram melhor na quinta,
sexta e sábado”, comemora o
empresário.

Beba com moderação
Preocupada com o aumento
do consumo de álcool dentro dos
lares, a Unidade de Pesquisa em
álcool e Drogas (UNIAD) divulgou
um folheto informativo com o tema
“O álcool e a COVID-19: o que você
precisa saber”. O material explica
que o álcool é uma substância nociva que tem um efeito adverso em
quase todos os órgãos do corpo.
“O uso do álcool, sobretudo
excessivo, debilita o sistema imunológico e, assim, reduz a capacidade
de enfrentar doenças infecciosas.

Alias, esse é um fator de risco para a
síndrome do desconforto respiratório
agudo (SDRA), uma das complicações
mais graves da COVID-19. Ele também
altera os pensamentos, o discernimento, a tomada de decisões e o
comportamento, e está associado a
lesões e à violência, incluída a interpessoal e seus diversos tipos, como
a agressão por parceiro íntimo. Seu
consumo pode intensificar o medo, a
ansiedade e a depressão, sobretudo
quando as pessoas estão isoladas, e
não deve ser usado como estratégia
de enfrentamento para lidar com o
stress.”, lê-se em um trecho.

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.

CUIDE-SE, LAVE AS MÃOS COM FREQUÊNCIA, FIQUE EM CASA.
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DA COCHEIRA

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 03 de maio

Alô Sudecap. Tem um buraco que está virando cratera na pista
do Viaduto da Lagoinha, perto do acesso à Rua dos Caetés. Ele já está
no meio da pista.

Vittorio Medioli - prefeito de Betim
Virginia Rosa
Sérgio Luiz Araújo

Observadores da política mineira estão sem lugar com o Café
Nice fechado por causa da pandemia e, para manter a conversa em
dia, eles estão usando o celular.

Segunda-feira, 04
Pablo Verdolim - Barão de Cocais
Jornalista Nestor de Oliveira
Advogado Mário Genival Tourinho

Os jornalistas que cobrem o Ministério da Saúde estão encontrando um paredão pela frente depois da demissão do ex-ministro
Mandetta. É que o novo ministro, Nelson Teich, é de pouca conversa.

O jornalista Sérgio Moreira com o diretor-presidente
da Rádio Itatiaia, Emanuel Carneiro

Terça-feira, 05

A ex-bolsonarista Joice Hasselmann diz que o presidente Bolsonaro quer fazer do seu governo uma cópia do que Hugo Chaves
fez na Venezuela. Ele quer transformar órgãos de governo em sua
propriedade.

O SILÊNCIO DE MAIA E ALCOLUMBRE - Depois de debates pela imprensa
entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e o presidente do Brasil,
Jair Bolsonaro, era de se esperar que Maia saísse em defesa do ex-ministro
Sérgio Moro na sua demissão do Ministério da Justiça. Porém, aconteceu
o contrário, o parlamentar ficou num profundo silêncio e quando falou se
mostrou reticente e disse que o momento era de reflexão, recusando-se a
comentar do impeachment de Bolsonaro. O chefe do Executivo não é tão
inocente assim tanto que, antes de mandar Moro embora, ele teve uma
conversa com o presidente dos Democratas, o prefeito de Salvador Antônio
Carlos Magalhães Neto, e o silêncio de Maia e do presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM), é o reflexo desse encontro. Como Bolsonaro acenou com
uma negociação com os líderes do centrão na Câmara dos Deputados, é bem
provável que os cargos já estejam sendo loteados e até a fritura da ministra
da Agricultura, Tereza Cristina, foi cancelada. Agora, ela está prestigiada.

Radialista Artur Moraes - Rádio Super
Geraldo Magela Barreto
André Ferreira Teixeira

Quarta-feira, 06

Foi sintomática a decisão do ministro Celso de Melo, do Supremo
Tribunal Federal (STF), ao defender abertura de uma investigação
sobre as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra Bolsonaro. Se o procurador de Justiça tentou proteger o presidente, o tiro
pode sair pela culatra.

COLOCARAM FOGO EM OUTRA PANELA - Agora, a fritura está em cima da
secretária de Cultura, a atriz Regina Duarte. Nos seus 2 meses no cargo, ela
tem reclamado com frequência da assessoria que herdou, com a presença
de olavistas que vêm azucrinando sua vida. Regina conta com o apoio de
Bolsonaro e seus filhos, porém, ela já disse a amigos que, se arrependimento
matasse, já estaria sepultada.

Quinta-feira, 07
Jornalista João Carlos Amaral
Juiz Dárcio Guimarães de Andrade
Padre Michel
Alessandro Carvalho

Trio da pesada

Carlos Roberto Ramos Tiago Barbosa
Drª Cláuydia Malta

Sexta-feira, 08
Miguel Ângelo Santiago
Sra Maria Emília, esposa de Fernando de Castro
Ex-deputado Diniz Pinheiro

Sábado, 09
Senador Antonio Augusto Anastasia
Carol Sejour
Sra. Laura Medioli, esposa de Vittorio Medioli
Jornalista Mário Fontana

MINAS MUITO LONGE - Ainda continuamos longe das decisões nacionais.
Nestes últimos acontecimentos de Brasília, não tivemos nenhuma manifestação das lideranças mineiras e apenas o deputado Rogério Corrêa (PT) falou.
Parece que estamos vivendo em outro país.

Jornalista Pedro Costa, da Fiemg; Wagner Espanha, da TV Record;
e o subsecretário de Comunicação do Estado, Roberto Bastianetto

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Flexibilização do isolamento
social preocupa deputados
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

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

O temor de um aumento de casos
de Covid-19 no Estado a partir da flexibilização do isolamento social e a demanda por equipamentos de proteção
individual (EPIs) para profissionais de
saúde, bem como por leitos e respiradores para os pacientes, foram algumas
das preocupações manifestadas pelos
deputados durante o debate sobre o
programa “Minas Consciente”, que
trata da reabertura gradual de estabelecimentos comerciais em Minas Gerais.
Conduzido pelo presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado Agostinho Patrus
(PV), o encontro foi realizado no dia
29, com a participação presencial do
secretário de Estado de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral, do presidente da
Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta (PDT), e da presidente do Comitê
Permanente de Acompanhamento das
Ações de Prevenção e Enfrentamento
do Novo Coronavírus, da UFMG, a professora e pediatra Cristina Alvim.

Carlos Pimenta admitiu que, a
despeito do cuidado demonstrado
pelo governo, a abertura do comércio
causa preocupação, sobretudo em
regiões com alta densidade demográfica ou próximas a São Paulo e ao Rio
de Janeiro, uma vez que esses estados
apresentam os mais altos índices de
contaminação pelo Coronavírus.
O parlamentar também apresentou os principais questionamentos dos
membros efetivos da comissão, como
o aporte de recursos para hospitais da
rede estadual e a necessidade de se aumentar o número de testes da doença.
O secretário reconheceu que o
temor pela reabertura do comércio
é um desafio. “É uma decisão difícil,
que tem que ser tratada com muita
transparência e rigor técnico. É preciso
encontrar o equilíbrio entre os riscos
econômicos e sanitários”, disse.
Segundo ele, a decisão de se
reabrir gradativamente a economia
do Estado partiu da necessidade de se

padronizar minimamente as ações dos
municípios.
Carlos Eduardo Amaral ainda
garantiu que a Fundação Hospitalar
do Estado (Fhemig) poderá abrir mais
300 novos leitos e afirmou que o governo já enviou aos hospitais e a prefeituras
do interior mais de R$ 200 milhões.

Questionamentos ao secretário
O líder do Bloco Minas Tem História, deputado Sávio Souza Cruz (MDB),
manifestou sua preocupação com a
adoção de medidas concebidas em
países com histórico social, econômico,
climático e sanitário muito diferente
do Brasil.
O secretário respondeu que o
programa adotado tem inspiração
no exterior, mas que está prevista a
adaptação ao cenário de Minas, sempre observando as recomendadas da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
e do Ministério da Saúde (MS).

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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
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Apesar de defendido por Bolsonaro, uso da
cloroquina não é consenso entre especialistas
Da redação

da resposta inflamatória. Porém, ainda
não há consenso do uso da medicação”,
explica Flávia Nascimento, médica especialista em reumatologia.
Ela completa dizendo que há diversas
drogas em estudo, mas nenhuma se mostrou capaz de controlar a doença. “Um
remédio para o tratamento deve demorar
mais de 2 meses. Já uma vacina, pelo
menos um ano para conseguirmos algo
eficaz e produzir em larga escala, pois os
processos são lentos e dependem de uma
possível mutação viral”.
A demora em encontrar uma vacina
acontece porque, inicialmente, a testagem
é feita em animais, seguindo para outras
três fases e, logo após esse processo, há
Pixabay

Os cientistas do mundo inteiro estão
atrás de um composto que irá curar a
COVID-19 ou uma vacina para evitar que
as pessoas se contaminem com esse novo
vírus. No momento, há inúmeras drogas
que estão sendo testadas em diversos
pacientes contaminados, mas uma em
especial ganhou destaque no noticiário:
a cloroquina.
A cloroquina ou hidroxicloroquina
ganhou projeção mundial como possível
solução nessa crise após a publicação
de um estudo na França, em meados de
março, realizado pelo infectologista Didier

Raoult, da Universidade de Medicina de
Marselha. Mesmo sem uma testagem em
larga escala, alguns presidentes, como é
o caso de Donald Trump e Jair Bolsonaro,
passaram a defender o uso desse medicamento.
Usada para o tratamento de malária;
doenças reumáticas autoimunes, como
lúpus e artrite reumatoide; e afecções
dermatológicas, a prescrição dessa droga
foi liberada pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), no último dia 24, para
situações específicas, seguindo critério
médico e com consentimento do paciente.
“Estudos in vitro demonstraram que há redução da carga viral, inibindo crescimento
e replicação do vírus e imunomodulação

“Há diversas drogas em
estudo, mas nenhuma
se mostrou capaz de
controlar a doença”
os testes em humanos para sua possível
produção. “Todo medicamento passa por
um longo processo de pesquisa e desenvolvimento, sendo que há fases de teste
pré-clínico laboratorial e em animais. Após
isso, temos os ensaios clínicos, divididos
também em três fases. Pra falar sobre esse
assunto, estou simplificando o processo
para ser mais didática, pois esses testes
levam anos para a conclusão e podem,
após todo o investimento, não serem
viáveis para uso”.

Riscos da automedicação
Após a divulgação do estudo e falas de
autoridades sobre o uso da cloroquina no
combate a COVID-19, houve uma corrida
às farmácias para a compra do medicamento, tanto que alguns estabelecimentos
não o tinham em estoque mais. Devido a
essa realidade, Flávia alerta para o risco
da automedicação e para o fato de que
esse desabastecimento é prejudicial para
as pessoas que tomam esse remédio de
maneira contínua.
“A cloroquina foi descoberta em 1934,
sendo, até o momento, segura quando

Marina Franco
Psicóloga formada pela Universidade
Federal de Sergipe – nogueirajoys@gmail.com

Problemas psicológicos x COVID-19
Com a chegada da COVID-19
no Brasil, podemos notar que
o comportamento das pessoas
mudou. Surgiu não apenas a
epidemia do vírus, mas também a do medo. Somos um
povo muito caloroso e receptivo, gostamos de estar junto
dos amigos, de participar de
comemorações ou do famoso
churrasco do fim de semana.
No entanto, a doença forçou
todo mundo a se isolar e sem
poder mais mostrar nosso carinho nem estar presentes no dia
a dia, como antes.
O isolamento pode ser um
gatilho que propicia o surgimento de alguns problemas
psicológicos. Para que sejam
evitados esses quadros, devemos tentar minimamente
manter a rotina. Devemos também tentar conversar e manter
contato, mesmo que por meio
das tecnologias, com amigos e
conhecidos.
Não devemos deixar os idosos sozinhos, porque eles estão
no grupo de risco e podem estar
com um medo e ansiedade muito maior. Eles podem entender
essa ausência de contato como uma espécie
de abandono. Temos
que estar a todo o
momento explicando e informando a eles o
porquê do nosso
distanciamento,
que nesse caso é
para protegê-los.
Tantos os mais jovens como os idosos
devem buscar atividades que os mantenham ocupados e que lhes
dão prazer. Procure hobbies,
assista filmes, leia livros ou
assista aulas na internet.

É importante que, nesse
momento, as pessoas não
entrem na epidemia do pânico
para não começarem a sentir
sintomas que são da COVID-19,
como por exemplo, a falta de
ar. Existe um pânico como um
transtorno mental individual,
que afeta o físico. Existe o medo
constante da morte como ainda
o pânico cultural, que é o medo
de pensar no que vai ou pode
acontecer no futuro.
A falta de ar do pânico
surge quando existe o medo
de morrer e não se tem controle da situação. Não tem
uma causa específica e vem
associado a outros sintomas
como boca seca, taquicardia,
sudorese entre outros. Já a falta
de ar da COVID-19 é diferente,
pois manifesta sintomas dessa
condição junto aos da gripe,
congestão nasal, tosse e febre.
Mas o que fazer para não
entrar em pânico ou ter crises
de ansiedade? Busque somente

Divulgação

informações confiáveis sobre
o coronavírus e delimite um
tempo por dia para ver essas
notícias. Caso perceba que está
muitas horas em função das
notícias, isso pode aumentar
a ansiedade e fazer com que
fique em estado de alerta,
além de mal-estar mental e
físico associados.
Precisamos estar atentos às
informações corretas, à prevenção e a como podemos fazer
para não sermos contaminados. O ideal é que busquemos
dados que nos tranquilizem
e não que nos deixem mais
amedrontados. O importante
nesse momento é pensar em
tudo que a gente tem controle
e no coletivo! O que não temos
controle, devemos aceitar e
continuar fazendo a nossa
parte.
Uma alternativa é atendimento on-line com psicólogos.
Caso você já se consulte com
um profissional, pode manter
aquele mesmo horário ou o
profissional também pode
atender pessoas que estejam
sofrendo agora em virtudes dessas mudanças
na rotina. Os atendimentos são feitos por meio de
canais como
Skype, ou
a té m e s m o
de chamadas
de vídeo no
WhatsApp.
Assim como
você faz com
amigos, você
pode fazer uma
consulta psicológica on-line no conforto
de sua casa e recebendo um
atendimento que, com certeza,
vai te fazer muito bem.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

indicada por um profissional capacitado
no seu manejo. Sabemos que os efeitos
colaterais existem e a dose dependente
quando pensamos em curto prazo. A automedicação deve ser combatida sobre qualquer medicação, mas a cloroquina pode
trazer prejuízos à condução dos estímulos
cardíacos, prolongando o intervalo QT,
medida feita em um eletrocardiograma,
podendo levar a parada cardíaca. Ainda
lembrando que quando compramos uma
medicação sem indicação correta, outros
que fazem uso dela não a encontrarão
disponível”.
Para finalizar, a médica diz que
estamos diante do desconhecido e que
não podemos arriscar ainda mais nossa
saúde com a automedicação. “A única
forma de reduzir riscos é cuidando da
saúde com uma boa alimentação, prática
regular de exercícios físicos, melhorando
o bem-estar mental e seguindo as orientações das autoridades. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) divulgou que,
em pessoas não pertencentes ao grupo
de risco, a obesidade é o maior fator
predisponente para evolução da forma
grave da COVID-19”.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Cartórios brasileiros registram mais de 1.000%
no aumento de mortes por síndrome respiratória
Chico Batata Fotos/Instagram

Índice ultrapassa 6.000% em alguns estados
Da redação

A

plataforma COVID Registral, lançada na semana
passada pelo Portal da
Transparência dos Cartórios de Registro Civil, apontou um aumento
de 1.012% no número de mortes
por Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) desde o registro do
primeiro óbito por COVID-19 no
Brasil, em 16 de março deste ano.
O portal, que até à tarde desta
quinta-feira (30), contabilizava
6.088 mortes suspeitas ou confirmadas por COVID-19 passou também
a contabilizar, além da causa pelo
novo coronavírus, registros de óbitos
por SRAG, pneumonia, septicemia,
insuficiência respiratória e causas indeterminadas, possibilitando ainda
a comparação com o total de óbitos
por razões naturais registrados pelos
cartórios em todo o Brasil.
Entre os estados que mais
contabilizaram crescimento no número de mortes por SRAG, Pernambuco apresentou alta de 6.357% no
período da pandemia, seguido por
Amazonas com aumento 4.050%,
Rio de Janeiro com 2.500% e Ceará, com alta de 1.666%. O estado
de São Paulo também registrou
aumento (866%). Também chama
atenção o número de mortes por
causa indeterminada no Rio de Janeiro desde o início da pandemia,
que registra aumento de 8.533%
em comparação com 2019.

envio à Central de Informações
do Registro Civil (CRC Nacional),
regulamentada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), podem
fazer com que os números sejam
ainda maiores.
“Isto porque a Lei Federal 6.015
prevê um prazo para registro de até
24h do falecimento, podendo ser
expandido para até 15 dias em alguns casos, enquanto a norma do
CNJ diz que os cartórios devem enviar seus dados à Central Nacional
em até oito dias após a efetuação
do óbito. Portanto, o portal é atualizado dinamicamente”, acrescenta
Vendramin.

36,6% não teme coronavírus

Com média de 130 mortes por dia, Manaus realiza enterros durante a noite para atender demanda
Os índices de 2020 de Minas
Gerais, até o momento, não superaram os do ano passado, segundo
pesquisa realizada no portal. Entretanto, quando o recorte é feito em
Belo Horizonte, o número de mortes,
pelas causas registradas no COVID
Registral, saltou de 1.485 para 1.658.
Na categoria SRAG, por exemplo, em
2019, não foi registrada nenhuma
morte na capital. Já em 2020, os
dados mostram que já foram com-

putados 24 óbitos pela síndrome
respiratória. As mortes na capital
deste ano por pneumonia também
já superam os dados de 2019, sendo
255 no ano passado e 288 este ano.  
“Os dados se mostram úteis
para profissionais da área médica
de diversos estados e municípios,
assim como para toda a sociedade,
podendo auxiliar governos na prevenção do avanço da doença entre a
população”, explica o vice-presidente

da a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Luis Carlos Vendramin. “Com
isso este novo painel busca refinar
ainda mais os dados constantes
nas Declarações de Óbitos (DO),
utilizando uma metodologia própria
e a classificação internacional de
doenças, de forma a darmos nossa
contribuição para que poder público
e sociedade conheçam o avanço da
doença”, explica.

As estatísticas apresentadas
na ferramenta se baseiam nos
documentos preenchidos pelos
médicos que constataram os
falecimentos registrados nos cartórios de todo o país relacionadas
à COVID-19. Segundo Vendramin,
mesmo a plataforma sendo um
retrato fidedigno dos óbitos documentados pelos cartórios, os
prazos legais para a realização
do registro e para seu posterior

Apesar de o Brasil ter passado a
integrar a triste lista dos 10 países
que mais registram vítimas de
COVID-19, segundo levantamento
do site Worldometers, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas
apontou que 36,6% da população
brasileira não teme ser infectada
pelo novo coronavírus. O maior
índice (49,1%) está entre cidadãos
de 16 a 24 anos.
Os maiores de 60 anos, contudo, seguem o caminho inverso: 75,2% expressam receio de
contrair a COVID-19. Ainda de
acordo com os dados, 38,3% dos
homens dizem não ter medo do
diagnóstico positivo para a doença. As mulheres, por sua vez,
representam 35,1%.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Quarentena reduziu drasticamente
índices de poluição por todo o mundo
Diminuição é oportuna, pois preserva as vias aéreas e evita doenças respiratórias
Com o isolamento social, o índice de
congestionamento chegou a zero em
determinados dias e não ultrapassando os dois dígitos, com isso os grandes
emissores de poluentes ficaram fora
das vias das cidades”.
Ele destaca que no ritmo de baixa
produtividade industrial, principalmente das indústrias americanas e a
redução da frota mundial nas grandes
metrópoles podem fazer com que
o Dia da Sobrecarga da Terra seja
adiado este ano. “Nos últimos anos
tivemos a antecipação desse dia. Em
1993, ocorreu em 21 de outubro. Em
2017, em 2 de agosto. No ano passa-

Na China, a redução chamou a atenção do mundo. Entre janeiro (primeira foto) e
fevereiro (segunda foto), quando a quarentena se intensificou no país, os satélites
apontaram a visível diminuição. Agora, com a retomada da produção industrial
no país, os índices voltaram a ser altos. Desde o dia 17 de fevereiro, as taxas de
NO2 estão 50% maiores do que no período de isolamento. Mesmo assim, eles
ainda estão 20% mais baixos quando comparados ao mesmo período de 2019

Eles voltaram!
Enquanto a
população diminui
o tráfego nas ruas,
os animais têm
aparecido na vida
urbana. No Japão,
por exemplo, um
grupo de veados
foi visto andando
livremente pelas
vias públicas.
Em BH, os tucanos
têm colorido
ainda mais o
céu da capital

Reprodução/Nasa

do, em 29 de julho já havíamos gastado todos os recursos do planeta”.
O especialista acrescenta que
além desse retardo, a diminuição da
poluição veio na melhor hora, até
mesmo para o auxílio da cura da
COVID-19. “A redução de poluentes,
principalmente de NO2, dióxido de
nitrogênio, é muito positiva, pois essa

Funed e Fundo de Saúde ganham
reforço no combate à COVID-19
projetos especificados na norma
anterior, como a Funed e o FES.
O Decreto 197 estabelece a suplementação de R$ 18,5 milhões
para o FES e de R$ 3,3 milhões
para a Funed, compensada pela
anulação de dotação para o
próprio Fundo Estadual de Saúde
e por recursos da contrapartida de dois convênios firmados
entre a Funed e o Ministério da
Saúde. Esses valores seriam utilizados anteriormente em outros
programas.
O restante do crédito suplementar será destinado e à Loteria
Mineira à Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais
(Utramig).

Referência
Fundada em 1907, a Fundação Ezequiel Dias é um instituto
de ciência e tecnologia do Estado,

Azzoni acrescenta que a diminuição do uso dos veículos poderia
se tornar um hábito pós-pandemia.
“Por exemplo, optar pelos ônibus
coletivos pode ser uma saída mais
eficiente de deslocamento, não só
pela questão da poluição, mas também pelo custo do combustível e dos
estacionamentos”.

União permite eficiência na
recuperação de respiradores
Senai-MG e empresas parceiras disponibilizam
mão de obra e experiência para a manutenção dos equipamentos

referência na pesquisa científica
a partir de venenos de serpentes,
aranhas, escorpiões e abelhas. A
instituição abriga o Laboratório
Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (Lacen-MG),
composto por 42 laboratórios
que realizam análises e exames
de última geração para as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do
trabalhador.
A Funed produz, com exclusividade na América Latina, a talidomida, medicamento usado no
tratamento da hanseníase e com
alto potencial para tratamento de
outras doenças, como o câncer.
Mantém também a exclusividade
no Estado da produção de soros
antipeçonhentos, antitóxicos e
antivirais, além de ser o único
laboratório público fornecedor da
vacina contra meningite C para o
Ministério da Saúde.
Divulgação

A

Fundação Ezequiel
Dias (Funed) e o Fundo Estadual de Saúde
(FES) vão contar com
novos recursos para o combate
ao coronavírus. Decreto do governador Romeu Zema (Novo) publicado no Diário Oficial de Minas
Gerais, abre crédito suplementar
de R$ 22,3 milhões destinados às
duas instituições.
Para fazer frente à COVID-19,
foi sancionada em abril a Lei
23.632, que tramitou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) na forma do Projeto
de Lei 1.750/20. A norma criou
o Programa de Enfrentamento
dos Efeitos da Pandemia de COVID-19. Já a Lei 23.633, de 2020,
originária do PL 1.726/20, autorizou a abertura de créditos
suplementares a fundos do Ministério Público e às unidades
orçamentárias responsáveis por

substância causa inflamação significativa das vias aéreas e, como sabemos,
em casos mais graves, o coronavírus
causa falência pulmonar, o que traz
falta de ar. As doenças pulmonares
por emissões de poluentes podem
ter sido suavizadas com o isolamento
social e, com isso, refletirem positivamente na redução de casos graves”.

Um mutirão de profissionais
do Senai-MG e da indústria mineira está mobilizado para ajudar
instituições de saúde que tenham
respiradores mecânicos inutilizados por problemas técnicos. No
Centro de Inovação e Tecnologia
Senai (CIT Senai Fiemg), cerca de
20 profissionais como engenheiros
mecânicos, eletricistas e de automação, além de vários técnicos,
todos com conhecimento em equipamentos eletroeletrônicos, estão
dedicados a essa missão. Cerca de
160 respiradores foram enviados
ao CIT Senai e mais de 60 já foram
devolvidos ao seu local de origem e
estão prontos para atender pacientes da COVID-19.
De acordo com o gerente de
Inovação e Tecnologia do Senai
-MG, André Zanatta, com a ajuda
das empresas, a equipe conseguiu
aumentar a força de trabalho
para realizar a manutenção dos
respiradores. “Com o apoio da
iniciativa privada, conseguimos
fazer dois turnos, dobrando nossa
capacidade. Temos aqui empresas
que nos ajudam na manutenção
dos aparelhos e que nos trouxeram
um conhecimento sobre os respiradores que nós não tínhamos,
complementando esse trabalho”.
Além disso, Zanatta destaca a
importância de contar com o
conhecimento de empresas que
já atuam na manutenção dos
respiradores. “Outra forma de
apoio que estamos recebendo é o
contato com vários fornecedores
e representantes de marcas de
equipamentos. Isso nos ajuda a
acelerar o tempo de manutenção
e a quantidade de equipamentos
consertados”, explicou.
Uma das empresas parceiras
da iniciativa é a Arcelor Mittal que
participa do projeto disponibilizando mão de obra e adquirindo
peças. Funcionários da empresa
foram preparados para o novo

Divulgação

Além de nos proteger do contágio da COVID-19, o isolamento
social trouxe outro ponto positivo:
em todo o mundo, os índices de
poluição caíram drasticamente.
Nas principais capitais brasileiras,
imagens de satélite do Instituto
Real de Meteorologia dos Países
Baixos (KNMI) mostram sinais de
redução de 33% nos níveis de dióxido de nitrogênio (NO2), poluente
associado à queima de diesel por
veículos e à produção industrial.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) observou
uma diminuição de cerca de 50% de
poluentes primários como o monóxido de carbono (CO) e os óxidos de
nitrogênio (NOx), além diminuição
de cerca de 30% de material particulado inalável proveniente da frota
de veículos.
O ambientalista Alessandro Azzoni lista os fatores que contribuem
para esse cenário. “Estudos indicam
que carros e motos são os maiores
responsáveis pelas emissões de
gases de efeito estufa (GEE), e eles
são vilões do aquecimento global.

Reprodução

Da redação

Gerente de Inovação e Tecnologia
do Senai-MG, André Zanatta

desafio e com atuação em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro. “Fizemos treinamentos online com
a equipe do Senai da Bahia e
também com a empresa parceira
Aclin”, conta Alexandre Caldeira,
gerente de Desenvolvimento de
Produtos. Para Caldeira, unir esforços é o diferencial da equipe
que está a todo vapor recuperando
os respiradores. “O segredo do
sucesso é a união para encontrar
as soluções para os gargalos que
encontramos. Temos uma relação
de longa data e de muita confiança
com o Senai”, celebra.
A Soluções Usiminas também
une esforços ao Senai. Para contribuir com a ação, a empresa disponibilizou voluntários técnicos em
eletrônica. “Nossos profissionais
passaram a integrar uma equipe
que já recuperou dezenas de respiradores e impressoras 3D, que
estão sendo encaminhados para
hospitais de todo o país”, conta o
diretor Industrial da Usiminas, Djalma Barros.

Experiência
A empresa Medical Hosp, com
experiência técnica na área de ventilação mecânica está contribuindo
para aumentar a capacidade de

consertos e salvar mais vidas.
“Disponibilizamos nossa equipe
para ir ao Senai e também na FCA
(Fiat Chrysler Automobiles), outro
ponto de manutenção, com o objetivo de auxiliar na restauração
desses aparelhos. O trabalho é
totalmente voluntário e não será
cobrado nenhum tipo de mão de
obra. Acredito que o momento
pede união dos setores público e
privado para a resolução do problema”, pontuou o diretor da Medical
Hosp, José Hilton.
Importante parceira no treinamento dos profissionais envolvidos na reparação dos aparelhos, a Aclin oferece suporte,
analisa a calibração e acompanha
o diagnóstico dos ventiladores
pulmonares ao chegarem para a
manutenção e no teste de controle
de qualidade antes de retornarem
ao uso. “Além disso, organizamos
um grupo que mantém contato
constante para responder dúvidas, trocar informações técnicas
e ajudar na pesquisa e busca de
soluções”, contou Daniel Moura,
CEO da Aclin.

Reunindo voluntários
A Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar (AMECH), realizou uma convocação aos
associados para ajudar, de maneira
voluntária, na manutenção ou
no fornecimento de peças. “Os
profissionais podem participar
respondendo a um questionário
em nosso site, com os dados e a
experiência. Este questionário é
enviado ao Senai, que faz uma
triagem dos candidatos potenciais
e também das empresas fornecedoras de peças. Estamos assessorando tecnicamente o Senai e a
FCA nas demandas enviadas neste
importante trabalho conjunto”,
contou Alexandre Noronha Chacon, presidente da Amech.
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Associação Querubins usa música como
promoção da cidadania para jovens
Arquivo pessoal

pelo Sion, bairro de Belo Horizonte/MG.
“Vi cinco crianças ali na rua e logo ao lado
o parque JK abandonado, com as árvores
morrendo. Então tive a ideia de convidá-las
para salvar a praça comigo, e começamos
a aguar essas árvores. Um mês depois, já
havia 50 crianças comigo”, explica.

Isolamento social reduz em mais de
50% os acidentes de trânsito em JF
Além de diminuir os casos suspeitos e confirmados do
coronavírus em Juiz de Fora, o isolamento social também
tem trazido benefícios para o trânsito da cidade. De acordo
com estudo realizado pela Polícia Militar (PM), o número de
acidentes reduziu em mais de 50% no período. O estudo foi
realizado no período de 18 de março a 18 de abril deste ano
e comparado com o mesmo período do ano passado. Em
2019 foram 204 acidentes com vítimas na cidade contra 92
em 2020.
Com a melhoria benéfica do trânsito e menos ocorrências,
algumas atividades puderam ser otimizadas e novas realizadas
por agentes de trânsito, como a divulgação da campanha Fique
em Casa pelas viaturas da Secretaria de Transporte e Trânsito
(Settra) e abordagem da população, com distribuição de material informativo sobre uso de máscara, entre outras atividades.

Transporte Coletivo Urbano

PMJF

A Settra segue monitorando o número de usuários em
cada linha e adequando de acordo com a necessidade.
Mudanças são realizadas constantemente para atender a
demanda. Vale ressaltar que o uso da máscara dentro do
ônibus se tornou obrigatório desde o dia 20 de abril, conforme
Decreto Municipal nº 13.929.
As empresas de transporte coletivo urbano (TCU) estão
disponibilizando álcool em gel e máscaras para todos os
motoristas e cobradores dos ônibus e os coletivos estão sendo
higienizados periodicamente com solução de dióxido de cloro,
pulverizada por 30 minutos, e depois enxaguados com água
limpa. Atenção especial é dada às paredes, aos bancos e às
lixeiras. Além disso, cartazes informativos foram colocados
dentro dos ônibus, com orientações de prevenção contra o
coronavírus (COVID-19).
No último dia 28, a prefeitura realizou mais uma ação
educativa sobre o uso e higienização de máscaras. Os fiscais
de posturas da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento
Urbano (Semaur), os agentes da Secretaria de Transportes
e Trânsito (Settra) e os da Saúde (SS), além dos guardas
municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania
(Sesuc), fizeram ação na Avenida Getúlio Vargas, dentro dos
ônibus, às 10h e às 15h.

O relato é de 1994 e, de lá para
cá, o som da cidadania se tornou cada
vez mais forte e fez com que Magda
fundasse a Associação Querubins, para
atender a crianças e jovens em situação
de vulnerabilidade social da Vila Acaba-Mundo, uma comunidade que cresceu
atrás do parque. “Nós tínhamos na
comunidade uma situação de extrema
pobreza, porque não havia saneamento
básico, nem todas as casas tinham energia elétrica, e comecei a trazer parceiros
para dar um pouco de qualidade de vida
a esses moradores”.
Porém, mais do que cuidar do lugar,
a associação também se preocupou com
as pessoas. Em 25 anos de história,
várias foram as conquistas, a começar
pelo espaço de 10 mil metros quadrados
onde, todos os dias, a entidade sem fins
lucrativos oferece atividades em dois
turnos aos seus assistidos. Hoje, cerca
de 200 jovens de 5 a 18 anos de idade
participam de oficinas de danças urbanas, dança afro, dança contemporânea,
circo, artes visuais, percussão, construção de instrumentos, vídeo e cinema,
além das oficinas de apoio escolar,
cultivo de horta orgânica e jardinagem,
esportes, informática, curso de culinária
para crianças em uma cozinha-escola
própria e capacitação profissional para
jovens e adultos.
“Os jovens oriundos de comunidades de baixa renda precisam dessa
oportunidade para que possam competir de igual para igual. Acredito ser
fundamental que o jovem tenha um
projeto de vida, a criança pobre muitas
vezes se sente desestimulada porque
não vê oportunidade para ela no mundo, e é aí que a arte entra, para cobrir
essa lacuna”, explica.

Melodias de esperança
A arte, principalmente a música, é
o carro-chefe da Associação Querubins,
além das oficinas. A entidade conseguiu
construir um estúdio de cerca de 70m²,
onde os assistidos frequentam alguns
cursos livre e também profissionalizantes
na área de produção musical e audiovisual.
Além disso, o espaço é aberto para bandas
da comunidade, que pagam um aluguel
social para usar o espaço para ensaios e
gravações. Algumas bandas famosas do
cenário brasileiro são parceiras da associação, como Tianastácia, Jota Quest, Skank
e Lagum.
“Acredito que a arte tem um poder de
transformação, e quando você oferece a
esses jovens a oportunidade de acesso a
várias linguagens artísticas, eles desenvolvem um potencial maior que outros jovens
que não foram educados por meio da arte.
Eles são extremamente criativos, conseguem viabilizar a solução de problemas, ou
seja, além da transformação social, a arte
abre para eles as portas para o mercado
de trabalho”, destaca. Muitos daqueles
que passaram pela associação, hoje,
trabalham com produção musical. Alguns
são regentes de bandas, e 11 funcionários
da entidade são ex-alunos das oficinas.
Parte desse desenvolvimento acontece
graças ao projeto Som para Todos. Os
recursos ajudaram a entidade a equipar o
estúdio para que ele se tornasse totalmente digital e apto para receber os cursos de
capacitação e os ensaios da comunidade.
“Esse apoio nos deu a oportunidade de
alimentar os sonhos desse jovem da periferia, além da visibilidade do programa,
que proporcionou outras oportunidades,
abriu um leque para que novos parceiros
pudessem vir”, acrescenta Magda.

Muitos
daqueles que
passaram pela
associação,
hoje,
trabalham
com produção
musical
A Associação Querubins segue o seu
trabalho de ecoar pela comunidade do
Acaba-Mundo o som da cidadania, e
assim como a música, esse esforço não
para nem nas barreiras físicas e nem nas
divisões sociais provocadas pelos grandes
centros urbanos. A vontade é que outras
pessoas ouçam esse chamado e ajudem
a propagar essa melodia de solidariedade.
“Esses jovens serão o futuro do Brasil, e
tenho certeza de que, se pudéssemos ter
um Querubins em cada esquina, em cada
comunidade, o País teria as condições
necessárias para sair dessa situação crítica
da questão social. Acredito que projetos
como o nosso podem oferecer a todos
os brasileiros a esperança da mudança
radical, porque a desigualdade social é
um problema muito sério, mas que tem
solução, basta ter boa vontade”, conclui.

Granbel debate ações contra o coronavírus
com representantes políticos de Minas Gerais
Em razão da necessidade de discussão dos
procedimentos e os protocolos que arcam com a
pandemia da COVID-19, em busca de direção para
os municípios metropolitanos, o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (Granbel), Vitor Penido, convocou uma reunião extraordinária com os prefeitos
metropolitanos e os representantes do Estado.
Além dos prefeitos metropolitanos estiveram
na reunião o secretário de Estado de Governo, Igor
Eto; o secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passali; o consultou
adjunto de Técnica Legislativa, Ronaldo César
Antunes; e a diretora geral da Agencia de Desenvolvimento da RMBH, Mila Leite Correa Costa.

Granbel

U

ma rotina comum no cenário
dos grandes centros urbanos
– crianças e adolescentes que
passam o dia nas ruas vigiando
carros estacionados para conseguir alguns
trocados. Essa foi a situação vista por
Magda Coutinho enquanto caminhava

Protocolos e economia
A maior dificuldade apresentada pela maioria foi a falta de material como álcool Gel 70%,
máscaras e luvas. Preocupações, dúvidas, condutas a serem adotadas e respaldo nas decisões
foram colocações da maioria presente. Os prefeitos solicitaram um posicionamento “incisivo” do
Governo do Estado sobre a Deliberação nº 17 do
Comitê Extraordinário.
O secretário de Estado de Governo, Igor Eto,
explicou que a Deliberação nº 17 não reporta e
nem decreta fechamento absoluto do comércio
e que a pedido dos prefeitos, o Governo do Estado, iria expedir uma “Nota de Esclarecimento”
pontuando melhor a Deliberação, para que os
prefeitos pudessem ser respaldados.

Flexibilização
Os prefeitos apresentaram também exacerbada preocupação com a economia: com o
trabalhador, a indústria, desemprego maciço,
os comerciantes, os trabalhadores ambulantes
e autônomos, e etc.
O presidente da Granbel considerou grave a
parada, sem circulação da economia. “Vamos
ter um prejuízo imensurável com a pandemia e
com a fome e desemprego”.
Eto disse que é preciso ter uma ação coordenada
e ordenada com toda a linha do governo, e que nesse
sentido, se houver alguma melhoria da Deliberação
do Estado, o Comitê seria ouvido. Ele explicou que a
orientação do governo nesse momento é encontrar
o equilíbrio. “Não vamos acelerar a curva de chegada
da COVID-19. Temos que olhar do ponto de vista do
coronavírus e, também, econômico. Nesse sentido
temos que encontrar o equilíbrio desta balança, um
olho no peixe e outro no gato”.

Vitor Penido e o secretário de Estado de Governo, Igor Eto
O prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar
(PPS), disse que é responsabilidade do prefeito
um assunto tão grave e que eles serão cobrados
no futuro pela ineficiência de suas ações. “Não é
para ir no oba oba, não dá pra fazer proselitismo
político”.
Penido (DEM), que também é prefeito de
Nova Lima, se colocou disposto a defender a preocupação dos prefeitos com a economia e citou
dados estatísticos que mostram que a população
mais atingida e com maior número de óbitos
está acima de 60 anos. Reforçou a necessidade
do cuidado com as pessoas do grupo de risco e
com as crianças nessa flexibilização.
A prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB),
considerou importante o encontro e frisou que
o comando tem que ser do Governo Estadual.
“Não temos comando do governo federal e
nem uma linha mestra do governo estadual.
Estamos seguindo o município de Belo Horizonte
porque a população nos cobra”. Ela pediu que
os secretários levassem ao governador Romeu
Zema (Novo) a necessidade de uma mão firme
nos propósitos de Minas Gerais.
O prefeito de Matozinhos, Antônio Divino
(MDB), apoiou as palavras do prefeito de Lagoa
Santa, e da prefeita de Vespasiano. Disse que
estava faltando uma liderança em que os prefeitos pudessem se espelhar, pois todo o comércio
paralisado é algo de grande importância para

os municípios. “Os cuidados são relevantes, é
preciso preservar a vida. Não estou preocupado
com as estatísticas, e sim com as nossas cidades
que estão morrendo. É preciso que o governo vá
à televisão e fale claramente sobre as decisões
para que possamos seguir. Nós é que estamos
sendo cobrados”.

Solicitação da Fiemg
O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, pediu
apoio às prefeituras na retomada do comércio.
Insistiu nas medidas mais duras para a terceira
idade, aumentando as restrições para este
seguimento.
Roscoe afirmou que no transporte público,
a queda da circulação dos idosos foi de apenas
de 20%. Falou sobre a importância de achatar a
curva da COVID-19, mas frisou repetidas vezes que
a restrição econômica será muito pior. Ofereceu
apoio, no sentido de informar os prefeitos e
atualizar os dados econômicos e sugeriu ainda,
acabar com o passe livre para idosos, como medida de diminuir os usuários desta faixa.
Foi citado pela FIemg um estudo/parecer
jurídico de um especialista sobre as responsabilidades do poder público, para fins de indenização
com base na CLT, tendo em vista a determinação
de interrupção ou suspensão de atividades por
vontade alheia aos comerciantes e empresários.

C I D A D E S
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Alex de Freitas participa de encontro para
debater soluções de combate à COVID-19

QUEM SABE, SABE
Cássio Matias

O prefeito de Contagem, Alex
de Freitas, participou no dia 27,
de um debate sobre estratégias
conjuntas de enfrentamento da
pandemia do novo Coronavírus
com outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O
encontro foi na sede da prefeitura
da capital, com a presença dos
prefeitos de BH, Alexandre Kalil
(PSD); Betim,Vittorio Medioli; e
Nova Lima, Vitor Penido (DEM). A
perspectiva é a de que os debates
entre os gestores sejam semanais.
Alex ressaltou que as medidas
para evitar a disseminação da
COVID-19 impõem aos administradores a busca por soluções
metropolitanas, já que os municípios são muito próximos. Para
o prefeito de Contagem, essas
iniciativas precisam ser debatidas
rotineiramente e levando em conta
as peculiaridades de cada cidade.
“Estaremos todos nós, além do
Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 de Contagem, ouvindo o grupo de especialistas que está
reunido em torno de Kalil na busca
de um alinhamento das informações
e das decisões que todos nós temos
que tomar, com a perspectiva de que
somos uma grande família metropolitana e que não há espaço para
competições, corrida ou pressões. Nós
todos sofreremos as consequências”,
afirmou Alex de Freitas.
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O empresário e jornalista
Valdez Maranhão ao lado
da ex-deputada estadual
e federal Maria Elvira
Reunião entre os prefeitos foi na sede da Prefeitura de Belo Horizonte

Ele defendeu a união de todos
os prefeitos em torno das ideias
debatidas por especialistas para
reduzir as chances de erros nas
condutas das medidas sanitárias.
“Acertaremos mais. É o que interessa à nossa população. Aceito
o convite de tomarmos as decisões, na medida do possível, de
forma mais acertada e coletiva.
Trocaremos ideias, informações e
decidiremos, sobretudo em relação
à escalada da doença e do seu pico,
bem como as decisões referentes à
retomada da economia”, afirmou.

Impacto econômico
O prefeito de Contagem disse
que avalia com muita atenção o cenário econômico e o impacto da doença na arrecadação do município.
Segundo ele, todas as cidades têm
sofrido um baque nos orçamentos.

Conforme Alex, a Prefeitura
de Contagem tem sentido o
impacto negativo com as perdas
de arrecadação em razão da
baixa atividade econômica. De
acordo com ele, há uma perda
atual de quase R$ 200 milhões
nos cofres públicos. No entanto,
ele ressaltou que a prioridade é
o compromisso de preservar a
saúde da população.
“Chegamos à conclusão que
vamos ter que fazer alguns
cortes em investimentos. Infelizmente, haverá consequências
na prestação de serviços. Mas a
visão é a de que a gente precisa
preservar vidas. Tudo é muito
novo e a gente tem uma chance
muito maior de passarmos por
isso com mais acertos do que
erros se estivermos falando a
mesma língua”.

Valter de Paula

Obra na iluminação pública
é iniciada em Uberlândia
O dia 27 de abril de 2020 ficará
marcado na história de Uberlândia.
Isso porque foi iniciada a modernização da iluminação pública da cidade. A Equipes da Engie Brasil, vencedora do processo de concessão
da Parceria Público-Privada (PPP),
assinada pelo prefeito Odelmo Leão
(PP), começou os trabalhos pela
Avenida Rondon Pacheco.
Segundo o prefeito Odelmo Leão
(PP), a avenida já está recebendo o
serviço de troca, inicialmente, das
lâmpadas de 100 postes, totalizando
200 novas lâmpadas de LED. As luminárias mais potentes e econômicas
serão colocados entre o número
1.670 no bairro Vigilato Pereira e o
número 4.900 no bairro Tibery. Logo
após essa etapa, a PPP prevê ainda,
onde houver necessidade, a troca de
braços, relés, cabos, instalação de
telegestão, iluminação de destaque
e ampliações da rede.
“Hoje é um dia histórico para a
cidade de Uberlândia. O início de um
processo que trará mais segurança
e deixará nossa cidade mais bonita,
além de possibilitar economia para
os cofres públicos, uma vez que há
projeções que apontam queda de
até 50% nos gastos com a iluminação pública”, disse o prefeito.

5101 (que regulamenta o setor), deve
priorizar as vias de maior classificação viária (V1 e V2) e as de maior
vulnerabilidade (maior risco de
segurança e acidentes, localização
em áreas com menores condições
socioeconômicas, etc.)
São exemplos de vias V1 e V2
as avenidas Rondon Pacheco, Segismundo Pereira, João Naves de
Ávila, João Pinheiro, José Fonseca
e Silva, Taylor Silva, Cleanto Vieira
Gonçalves, Monsenhor Eduardo,
Aspirante Mega, dentre outras. Essa
classificação leva em consideração
vários aspectos, sendo que o principal é o fluxo de veículos.
Na primeira etapa da modernização, que contemplará a substituição de 50% das lâmpadas (cerca
de 43.500 pontos de luz) em até
nove meses, metade do serviço
atenderá vias V1 e V2 e a outra
metade será feita nas vias de maior
vulnerabilidade.

Início das operações

Concessão administrativa

O processo de modernização de
iluminação pública, conforme a NBR

A Engie assume o contrato por
meio da Engie Soluções Cidades Inte-

ligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A. após apresentar o menor valor de contraprestação mensal entre
as 11 propostas habilitadas em licitação. Ao custo de R$ 1.063.744,79 por
mês, oriundos de parte da Contribuição da Iluminação Pública (CIP) já
paga pelo consumidor na conta de
energia elétrica, a empresa terá a
concessão administrativa na exploração dos serviços de modernização,
eficientização, expansão, operação
e manutenção da infraestrutura
da rede de iluminação pública de
Uberlândia.
Entre os compromissos assumidos pela concessionária estão a troca
da iluminação pública pelo sistema
mais moderno existente no prazo de
até 21 meses (com substituição de
aproximadamente 87 mil lâmpadas)
e economia de no mínimo 49,39%
no consumo de energia pública.
Também estão entre as obrigações da contratada o controle remoto da iluminação em pelo menos
23% da cidade (telegestão) em até
21 meses, iluminação de destaque
em 12 espaços históricos em até 3
anos, ampliação do número de postes, expansão anual de 550 pontos
de luz e melhoria da iluminação em
locais de acessibilidade (como as
rampas das calçadas), entre outras
ações que colocarão a cidade dentro dos padrões da norma vigente
para o setor, a ABNT NBR 5101.

CANAL ABERTO
Teletrabalho e suas vantagens. Com a pandemia do coronavírus, muitos brasileiros se viram tendo
que trabalhar em casa, o chamado home-office. O
termo correto é teletrabalho. É uma prática que cresceu nos últimos anos, só que, agora, não deu tempo
de quase ninguém se preparar porque a pandemia
se agravou e muita gente está trabalhando em suas
residências, junto com as crianças e em ambiente
improvisado. Essa modalidade já ocorre desde a
Reforma Trabalhista implementada em 2017. A
prática tem sido permitida graças ao avanço tecnológico e oferece vantagens tanto para as empresas,
que atende a algumas necessidades específicas,
como ao trabalhador, que deixa de gastar horas
no trânsito com deslocamentos até a empresa, por
exemplo. Isso já acontece em todo o mundo e cabe
aos trabalhadores e as empresas se adaptarem para
que ambos os lados saiam ganhando.

Infectologista alertou sobre coronavírus. Em
dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) foi informada de um conjunto de casos de
pneumonia de causa desconhecida detectados na
cidade de Wuhan, na China. Alguns dias depois, um
médico infectologista mineiro alertou que a pessoa
que voltasse dessa região, deveria ficar atenta aos
sinais de uma possível infecção respiratória grave, semelhantes aos de uma gripe, mas com evolução para
uma insuficiência respiratória. Se a pessoa apresentasse esse quadro, seria fundamental procurar assistência
médica e informar que esteve no local. Além disso, ele
afirmou que o vírus poderia chegar a qualquer outro
lugar, inclusive ao Brasil. A verdade é que o vírus se
espalhou por aqui e o controle está se tornando cada
vez mais difícil, com o número de mortos só aumentando. O momento é de as pessoas respeitarem o
isolamento e as orientações dos órgãos de saúde.

COMBUSTÍVEIS CONTINUAM CAROS EM BH
Os preços internacionais do
petróleo vêm caindo com frequência depois que a Arábia Saudita,
maior produtora do mundo, cortou
o valor da venda do barril em cerca
de 30%, registrando a maior queda
desde 1990, ou seja, há 30 anos.
Mas, no Brasil, após oito reduções
(cerca de 40,5%) do preço da gaso-

lina nas refinarias anunciadas neste
ano pela Petrobras, o motorista não
viu essa queda chegar às bombas
dos postos de combustíveis. Atualmente, os valores giram em torno
de R$ 3,80 devido ao impacto do
coronavírus sobre a economia. O
valor ainda é considerado alto em
razão da queda dos preços interna-

cionais. Outra notícia é que o Brasil
alcançou a maior produção de
etanol da história, com um total de
35,6 bilhões de litros provenientes
da cana-de-açúcar. Como a oferta
é muito grande, é um bom motivo
para que os empresários tenham
consciência e diminuam o preço do
álcool nos postos de combustíveis.

SEM SACOLAS PLÁSTICAS
Alguns supermercados de Belo
Horizonte insistem em não distribuir
sacolinhas plásticas para os seus
clientes, a exemplo de uma rede
da região Centro-Sul da capital. A
atitude gera antipatia por parte dos
frequentadores, já que o custo da
sacola está embutido nos produtos
adquiridos e, segundo os órgãos de

proteção do consumidor, é um direito
de todos receber essas sacolas ao
final de suas compras. Na falta dela,
o estabelecimento precisa dar outra
opção gratuita para o cliente. O fim
da distribuição das sacolinhas plásticas pelos supermercados sempre
gerou muita reclamação entre os
consumidores. Há alguns anos foi

aprovada uma lei na Câmara Municipal, mas a mesma não funcionou na
prática. As redes justificam a prática
com o objetivo de preservar o meio
ambiente. No entanto, o consumidor
não é obrigado a assumir sozinho
este ônus e o conselho é que ele faça
suas compras em supermercados
que oferecem as sacolinhas.

ABORDAGEM ABUSIVA EM SUPERMERCADO
Está ocorrendo com frequência
em várias redes atacadistas e supermercados varejistas, a prática abusiva
da revista dos produtos. Ficam alguns
seguranças na porta dos estabelecimentos conferindo as compras dos
consumidores, após a passagem
das compras pelo caixa. Eles alegam
que se trata de uma conferência para

saber se o funcionário errou ou não
na hora de passar as compras. Ora,
essa alegação não justifica, pois no
ato de revista se verifica as compras
junto ao comprovante fiscal e, se
esta fosse a verdadeira intenção, o
conferente estaria junto ao caixa e
não nos consumidores. O fiscal das
compras deve ser o próprio con-

sumidor, que deve ver as compras
sendo passadas e logo verificar junto
ao documento fiscal se o caixa está
correto. Cabe ao Ministério Público
Estadual proibir essa prática de
submeter o consumidor à revista
nas portas. É ilegal, criminoso e
pode gerar danos morais e multas
pesadas aos estabelecimentos.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Aulas on-line com personal trainer
crescem durante a quarentena

Profissionais revelam que prestar atendimento virtual tem os seus prós e contras
Daniel Amaro

O

mundo todo passou a
consumir mais conteúdos digitais por conta
das medidas de isolamento social para combate à
COVID-19. Diante desse quadro,
alguns profissionais tiveram que
se adaptar a essa nova realidade e
passaram a oferecer seus serviços
pela internet, como é o caso dos
personal trainers. Com as academias fechadas, muitos precisaram
criar estratégias para atrair e
fidelizar clientes. Apesar disso,

eles garantem que a procura por
consultoria e treinos on-line tem
aumentado durante a pandemia.
A profissão é a preferida por
aqueles que desejam melhorar o
porte físico ou manter uma vida
mais saudável. Em tempos de coronavírus, no qual as pessoas não
estão saindo de casa para evitar
aglomerações, o serviço de personal
tem sido prestado por meio das redes sociais ou aplicativos de chamada de vídeo. Embora tenha muitas
facilidades, realizar atendimento
virtual tem os seus prós e contras,
conforme revelam os profissionais
ouvidos pelo Edição do Brasil.

Trabalhando há cerca de 5
anos no ramo, o personal André
Reis comenta que a maior parte
dos alunos que frequentavam a
academia mantiveram as aulas na
modalidade on-line. “Eles gostam
dos meus treinos e acabam indicando para outras pessoas. Nessa
época de isolamento, tenho recebido muitas mensagens pedindo
informações, orçamentos e mais
dicas. Inclusive, minha quantidade
de seguidores aumentou bastante
no último mês”.
Reis afirma que precisou se
adaptar para atender a demanda.
“Todo mundo está tendo que

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Os efeitos da COVID-19 no futebol – Parte III

C

ompletando quase dois
meses de paralisação,
o retorno do futebol
causa muitas incertezas tanto
dentro quanto fora de campo.
Sem ainda saber quando - e
como - a bola voltará a rolar.
Nos bastidores, os clubes,
federações e confederações
já trabalham com mudanças
e, principalmente, dificuldades
do ponto de vista financeiro.
Com a ausência de jogos,
os clubes estão sem receita,
alguns patrocinadores já renegociam contratos e o aspecto
econômico passa a preocupar
sobremaneira. Isto significa
que o badalado mercado de
transferências, contratações
e salários sofra uma mudança
significativa.
Não há dúvidas de que em
curto e médio prazo os valores
das negociações sofrerão uma
queda significativa. O orçamento do futebol perde muito com
patrocínios, sócios e bilheteria,
o que significa perda relevante
de receita. Infelizmente, esse
fenômeno é uma lógica no
mundo todo. Com a perda de
arrecadação, os clubes perdem
também sua capacidade de
pagar salários. A consequência

disto é que o número de contratações venha sofrer também
drástica diminuição.
Com pouco dinheiro em
caixa, a chance de um time
buscar reforços de qualidade
será ainda menor. E mesmo que
os salários diminuam (o que se
espera num primeiro momento), os clubes não terão muitas
alternativas de como investir.
De acordo com cenário
atual e mesmo com todo o
esforço da comunidade esportiva, a expectativa é que até o
final do ano as partidas aconteçam com portões fechados,
o que representa um prejuízo
significativo em parte da renda dos clubes. A paralisação
dos campeonatos pelo mundo
já vem causando efeitos nefastos aos clubes, sendo que
muitos já estão com salários
atrasados, mesmo com reduções nos vencimentos dos atletas. E para piorar a situação, a
maioria dos clubes brasileiros
já não gozam de prestígio
no mercado financeiro, ou
seja, contrair um empréstimo
junto às instituições bancárias
tornou-se uma tarefa árdua.
Além disso, a situação
torna-se ainda mais preocu-

pante, quando falamos nos
estaduais que estão sem data
para seu término. Numa condição normal, a maioria dos
campeões regionais seriam
conhecidos neste domingo do
dia 26, sendo que no final do
mês de abril os contratos de diversos atletas se encerrariam.
Muitos desses jogadores iriam
se transferir para equipes que
disputam uma das quatro
divisões nacionais e, assim,
completariam sua temporada.
Contudo, em face deste
cenário, quando as competições
retomarem suas disputas, vários
atletas estarão desempregados,
uma vez que já não terá mais vínculos com suas equipes, e sem
perspectiva de futuro. Infelizmente, boa parte deles aqueles que
menos ganham mensalmente.
A verdade é que essa pandemia mundial obrigará o
futebol a passar por uma reestruturação geral. Inclusive,
a tendência é que essas negociações milionárias passem a
ser exceção no mercado. Até
mesmo aqueles clubes com
grande aporte financeiro irão
repensar sua política de contratações. O risco de colapso
financeiro é iminente.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

mudar sua rotina na quarentena.
As pessoas têm buscado exercícios
que podem ser feitos em sua
própria residência. Tive que criar
diversos programas de treino, seguindo os objetivos de cada aluno
e utilizando objetos que eles já
possuem em casa”.
Entre as vantagens do treino
on-line, o personal cita que aluno
e professor ficam conectados quase
que o tempo todo. “A gente acompanha o andamento do treino, está
ao vivo com o cliente nos dias e
horários combinados, assim como
faz os exercícios junto. Também
tem o benefício da flexibilidade de
horários. Os exercícios são feitos no
tempo livre do aluno ou que for da
sua vontade, com possibilidade de
remarcar por algum imprevisto,
mesmo se tiver em cima da hora”.
No entanto, apesar de parecer
que tudo funciona perfeitamente,
ele ressalta que o mercado obriga
os profissionais a terem preços e serviços competitivos. “Como não tem
a presença física, temos que criar
mecanismos para motivar o aluno a
persistir nos treinos. O valor também
é mais barato que a modalidade
presencial, porque não precisamos
gastar com deslocamento até o aluno. O valor dos meus serviços varia
conforme o tempo e a quantidade
de aulas”, finaliza.
Roberta Ribeiro atua como personal há 8 anos e concorda com a
opinião do colega de profissão. “O
mercado é bem disputado e exige
que a gente encontre maneiras
para se destacar. Existem treinos

de graça pela internet, mas ter
um profissional para adaptar os
exercícios para cada aluno é muito
melhor. Além disso, a gente pode
acompanhar a evolução e tirar
dúvidas que podem surgir durante
a execução das atividades”, relata.
Ela diz que cada personal tem
o seu método próprio de atuação.
“Tem alguns que já tem uma tabela
pronta de exercícios e apenas compartilha com o aluno. Eu gosto de
entender o que desejam com os treinos para montar um planejamento
individualizado. Nesse documento
coloco todos os detalhes de grupos
musculares que devem ser trabalhados em cada dia da semana, tempo
de intervalo e sugestão de carga”.
A profissional conta que, frequentemente, faz lives (vídeos ao
vivo) na sua rede social e da academia onde trabalha, com dicas
de exercícios, além de disponibilizar
conteúdos gratuitos. “Tenho sido
muito procurada nesse período de
quarentena. As postagens são ótimas para a gente mostrar o nosso
trabalho e quem sabe conquistar
novos alunos. Por outro lado, também estou colaborando para que
as pessoas fiquem em casa e se
mantenham ativas”.

“Como não tem
a presença física, temos
que criar mecanismos
para motivar o aluno
a persistir nos treinos”

Ainda segundo Roberta, com as
academias de portas fechadas, os
exercícios são adaptados para serem
feitos com objetos que a pessoa possui
em casa. “Uso pacotes de arroz, feijão,
açúcar, latas em geral, para substituir
os tradicionais halteres. Por não ter o
contato físico, algumas orientações e
exercícios são mais difíceis. Sempre
alerto sobre a importância de se
hidratar e a postura correta durante
o treino. O preço das minhas aulas
é variável e também trabalho com
pacotes e grupo de pessoas”, conclui.

Treinando à distância
A esteticista Larissa Rodrigues
era frequentadora assídua de academia e tinha o seu personal. “Com
essa crise de coronavírus e sem
poder sair de casa, não queria parar
minha rotina de exercícios. Continuei tendo meu acompanhamento
de forma on-line. A única diferença
que vejo é não ter a presença física,
aquele calor humano e a energia do
ambiente da academia”, diz.
Ela conta que já tinha uma
planilha de treinos, só foi preciso
fazer algumas adaptações. “Em
casa, por exemplo, não tem esteira
e bicicleta que são os equipamentos que eu usava para treinos de
cardio. A parte de musculação é
outra que precisou passar por alterações, mas o personal está sempre
conversando comigo e me dando
todas as instruções necessárias.
Ele é ótimo, inclusive, o indiquei
para uma amiga que também está
adorando o atendimento”, finaliza.
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