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SEM ISOLAMENTO
ECONOMIA MINEIRA PERDERIA R$ 50 BI
O Tempo

U

m estudo realizado
por pesquisadores
da UFMG concluiu
que em um cenário sem
isolamento, a queda no Produto Interno Bruto (PIB) de
Minas Gerais nos próximos
4 anos seria de até -4%. Em
termos financeiros, significaria uma perda econômica de
aproximadamente R$ 69 bilhões. No entanto, caso seja
mantido o distanciamento
estendido, a redução seria
de -1% no PIB, com prejuízo
de R$ 19 bilhões. Com isso,
a pesquisa mostrou que
restringir a circulação de
pessoas nas ruas poderia
evitar que o estado perdesse
R$ 50 bilhões.
Economia – Página 5

88,4% da população deseja comprar
menos por impulso depois da pandemia

Já está nos bastidores do Congresso Nacional um Projeto de
Emenda Constitucional (PEC) que prevê a alteração no calendário
eleitoral deste ano. Diversos senadores, que assinaram o projeto,
dizem que há um entendimento com as autoridades do Tribunal Superior Eleitoral para acertarem as datas para a convenção e o prazo
para o pleito, inicialmente, adiado para os dias 6 e 20 de dezembro.
Em Minas, o deputado Alencar da Silveira Júnior (PTD) é a favor da
coincidência de mandatos. Para ele, as eleições sendo realizadas
em uma única vez, representaria economia para os cofres públicos.

A crise causada pela COVID-19 freou o consumo da
população, segundo pesquisa feita pela Hibou. Os dados
apontaram que mais da metade dos brasileiros (53,7%)
têm evitado aquisições desnecessárias neste momento de
incerteza. Enquanto isso, 34,7% têm tentado medir melhor
a necessidade de determinada compra. A análise mostrou
ainda que as mudanças de hábito provenientes da pandemia terão efeito após o seu fim: 88,4% dos consumidores
pretendem comprar menos por impulso, pensando mais
no que vai gastar.

Almg

Congresso debate PEC para
alterar calendário eleitoral 2020

Frio aumenta risco de
doenças respiratórias
O inverno chegou e traz consigo algumas doenças características deste período do ano. Devido às baixas temperaturas, esta estação reduz a imunidade do corpo e facilita o
surgimento de patologias respiratórias transmissíveis, como
resfriados e gripes, além do agravamento da rinite, asma,
sinusite, otite e pneumonia. “O nosso inverno é frio e seco,
com isso a poeira, ácaros, bactérias, vírus, fungos e partículas
poluentes são mais disseminados no ar e penetram no nosso
organismo por meio do aparelho respiratório, desencadeando
crises alérgicas e quadros infecciosos”, explica a pneumologista Ângela Pedrosa.

Opinião – Página 2

Deputado Alencar da Silveira Jr.
Política – Página 3

Juiz de Fora adota plano para
retorno às atividades econômicas
Em Juiz de Fora, o prefeito Antônio Almas (PSDB) adotou medidas para retomar, de forma gradual, as atividades econômicas.
Segundo ele, não há flexibilização, pois apenas as atividades
essenciais continuaram funcionando sem restrições, já que o
município adotou a “onda verde”, uma das faixas estabelecidas
pelo programa Minas Consciente.
Cidades – Página 11
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MG ocupa segundo lugar no
ranking de mortes no trânsito
Segundo levantamento da Seguradora Líder, administradora
do Seguro DPVAT no Brasil, Minas Gerais ocupa uma das primeiras colocações em uma lista mórbida: é o segundo estado com
maior número de vítimas fatais no trânsito. De acordo com o
estudo, em 2019, foram 4.161 sinistros pagos para famílias de
vítimas de acidentes automobilísticos. Para efeito de comparação, conforme os dados do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, no ano passado, os crimes de homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguida de morte, somados, vitimizaram 2.833
pessoas, ou seja, 1.328 a menos que os acidentes no trânsito.
GERAL – Página 9

Saúde & Vida - Página 7

Para evitar excesso de telas, crianças
devem ter rotina de atividades físicas

Esporte
–
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88,4% dos brasileiros pretendem comprar
menos por impulso após a pandemia
Da redação

É

fato que a crise causada pela
COVID-19 mudou a maneira de
pensar de muitas pessoas. Por
consequência do isolamento social, boa
parte da população segue privada de realizar atividades simples como ir até uma
loja e comprar. Por causa disso, marcas e
comércios precisaram se adaptar a essa
realidade.
Segundo um estudo feito pela Hibou,
empresa de pesquisa e monitoramento
de mercado e consumo, mais da metade
dos brasileiros (53,7%) têm evitado qualquer tipo de aquisições desnecessárias
neste período de incerteza. Já 34,7% têm
buscado medir melhor a necessidade de
uma compra. Uma minoria (5,6%) está
apenas aguardando para retomar seus
hábitos de compra, enquanto que para
6,2% nada mudou.
Entretanto, uma porcentagem do
levantamento chama a atenção: 88,4%
dos brasileiros pretendem comprar menos
por impulso. Para Marcelo Beccaro (foto),
sócio da Hibou e responsável pela pesquisa, isso se dá porque a quarentena trouxe
uma espécie de delay entre o impulso e
a compra. “Seja por ter entendido que
precisa de menos ou pela preocupação
financeira nos próximos meses”.

Responável pela pesquisa explica as mudanças no comportamento de consumo da população
Qual a relação entre a quarentena e o desejo de comprar menos por impulso entre
os brasileiros?

Divulgação

Com o clima de incerteza até aquela pessoa
menos comedida teve que parar por 5 segundos e
repensar na hora de gastar. Além disso, foi preciso
encontrar caminhos digitais para chegar à loja e olhar
o carrinho no site/aplicativo sem o produto na mão. A
quarentena trouxe esse delay entre impulso e compra
que, por menor que seja, começou a aparecer na
jornada do consumidor. Hoje, quando perguntamos
sobre o futuro, essa pausa para pensar é bem-vinda
por 88,4% dos entrevistados.

Como você observa o hábito de consumo
dos brasileiros pós-quarentena?
O brasileiro vai consumir menos (88% afirma
isso), seja por ter entendido que precisa de menos
ou pela preocupação financeira nos próximos
meses. E as pessoas terão uma mescla das antigas formas de consumo com a inclusão de mais
aquisições pelo celular (on-line) e um novo olhar
para o bairro onde reside quando se pensa no
consumo de rotina.

O consumo por impulso é uma realidade
no Brasil? A que você atribui isso?
“Impulso” é uma realidade no Brasil, não só
na área de consumo. O brasileiro é - e sempre
foi - passional. Por esse motivo que, em muitos
segmentos, acaba consumindo mais do que
necessita.
O estímulo ao impulso vem de diversas formas,
seja reafirmação, status, prazer pessoal – todos
passam pelo emocional da aquisição e não necessariamente pela sua utilidade ou necessidade. Por
exemplo, 33% dos entrevistados não “necessitam de
nada”, mas não veem a hora de sair e experimentar
coisas novas.

A compra por impulso se perde neste momento
do confinamento, pois entra em uma análise de necessidade, juntando a isso as preocupações financeiras com o futuro que tendem a reduzi-las ainda mais.

Acredita que o posicionamento de algumas
marcas durante a pandemia alertou as
pessoas de que o consumo era exagerado?
Não, acredito que as marcas que se posicionaram
ganharam relevância pelos seus valores, independente
do exagero ou não. O que o posicionamento das
marcas trouxe à tona é a importância dos valores.
Valores que antes ficavam esquecidos num canto do
site corporativo, quando colocadas em ação, se tornam
atitudes valiosas que ressoam bem com a população.

Esse consumo por impulso é algo que tem
auxiliado o recuo da economia com a pandemia da COVID-19?

Você observa as marcas e serviços se adaptando a esse novo modelo de consumo?

É algo que afeta os indicadores, afinal, a perda da
“compra de impulso” é faturamento a menos. Mas
é um pouco pior nesse sentido, porque compras que
foram colocadas em espera serão, eventualmente,
realizadas, mas as por impulso são mais difíceis de
serem resgatadas no futuro.

Elas estão sem opção. As marcas, além de pensar
melhor nos seus pontos de venda, lojas e gôndolas
precisarão retomar de maneira mais real e efetiva
o relacionamento com os consumidores. É preciso
que cada marca tenha seu protocolo para voltar a
abrir as portas.

EDITORIAL

Bady Curi Neto

Resiliência acima de tudo

E

nquanto o comércio das grandes cidades mineiras está patinando, por
conta das restrições impostas pela COVID-19, o segmento de produtos
exportados tem feito bonito em Minas Gerais, cabendo o maior volume
de vendas ao mercado chinês.
De acordo com informações divulgadas pela Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), o país asiático foi responsável pelo acolhimento
de 27% dos produtos mineiros, ficando à frente dos Estados Unidos, com 9,1%,
em seguida aparecem os países baixos: Holanda (5%), Canadá (4,9%), Japão
(4,7%) e Alemanha (4,5%), respectivamente. E, para quem imagina que esses
números têm como carro-chefe o nosso minério, cuja produção vai quase que
totalmente para a China, mais uma surpresa: estamos vendendo equipamentos
de transporte, máquinas, tratores, têxteis, veículos automotores, entre outros
itens, o que garante a melhoria em nosso perfil comercial e ainda traz uma
avaliação positiva do ponto de vista financeiro.
Ainda de acordo com os dados da Fiemg e com a fala do consultor de Negócios Internacionais da entidade, Alexandre Brito, a China pode enfim, com a
situação mais sob controle, se reerguer economicamente, inclusive estendendo
sua teia de aquisição das ofertas mineiras.
No entanto, ele disse que essa retomada chinesa será lenta, uma vez que
o país conseguiu controlar o número de novos casos diários da doença, mas
abriu um novo foco em meio à pandemia: uma briga com os Estados Unidos.
“Entretanto, depois que tudo isso passar, os chineses serão nossos melhores
parceiros comerciais nas exportações de produtos mineiros”, acredita.
Todavia, Minas não é exportadora apenas de produtos de bens duráveis e
minério. É verdade que, devido ao coronavírus, nossa atividade econômica decaiu
vertiginosamente, contudo, o segmento rural, especialmente, o agronegócio
nunca foi tão presente. Na agropecuária, produção de leite e grãos, exportação
de café e abastecimento das redes de supermercados, nunca tudo transcorreu
de maneira tão espetacular.
Mesmo com esse respiro econômico mineiro num cenário tão desolador,
o momento que vivemos, no quesito saúde, requer reflexão. A ciência aponta
para o risco da flexibilização das medidas de isolamento, uma vez que o contágio ocorre de maneira veloz e que uma situação que já é bastante ruim pode
piorar ainda mais.
Em Belo Horizonte, já se fala em milhares de demitidos devido à pandemia
que exigiu a abertura apenas dos serviços essenciais. E com a maioria dos
comércios de portas fechadas, infelizmente o panorama enfrentado na capital
mineira é o mesmo de inúmeras cidades do estado e do país. Inclusive, é importante ressaltar que até mesmo o poder público já emitiu sinais de fraqueza.
Semana passada, o governador do estado Romeu Zema (Novo) anunciou que a COVID -19 impediu o recolhimento de impostos, o que encolheu a
arrecadação do estado. É declarado que Minas Gerais não têm condições de
sequer pagar a folha de seus funcionários. Ou seja, o coronavírus não faz vítimas exclusivamente pela contaminação direta. Paralelamente, o vírus provoca
malefícios em todas as esferas da humanidade. Nosso único caminho é confiar
no direcionamento dos líderes, apostar na ciência como propulsora para salvar
vidas e exercitar a resiliência em tempos tão sombrios.

Advogado fundador do Escritório Bady Curi Advocacia Empresarial,
ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

O Brasil deve um almoço a Roberto Jefferson

A

esquerda diz temer pela
democracia em razão de
alguns pronunciamentos do
presidente Bolsonaro. Pessoalmente, acho apenas um discurso
retórico da oposição, sem fundamento,
constituído por um raciocínio persuasivo, mas falso, verdadeira falácia. Não há
clima para golpe militar, as instituições
(mal ou bem) estão funcionando.
Em passado recente, vivenciamos,
por um curto período, um verdadeiro
golpe, uma ditadura transvestida de
democracia, despercebida pela maioria
da população.
Partindo da premissa que ditadura é um regime de concentração de
poder e de decisões em uma pessoa
ou grupo, sem a participação dos
cidadãos, vetados de exercerem a soberania através de seus representantes
eleitos, chega-se à conclusão lógica
que durante o segundo governo Lula,
através do denominado Mensalão, era
o que, efetivamente, ocorreu, senão
vejamos: o Mensalão nada mais era
do que o pagamento mensal a determinados deputados para comporem
a base do governo, virando as costas
para seus eleitores e votando projetos
de leis em consonância, conveniência
e ordem governamental. Daí poder
dizer que vivenciamos uma ditadura
fantasiada de democracia, eis que
os representantes do povo, pela força
do vil metal, obedeciam às ordens de
um determinado grupo que estava no
poder naquela época.

A travestilidade democrática somente cessou graças à denúncia de
um homem, Roberto Jefferson, que
sublimando seu cargo de deputado
federal, colocou a boca no trombone
denunciando e desarmando todo um
esquema de corrupção e compra de
apoio aos interesses do governo. Àquela
época, o homem forte, o superministro,
era José Dirceu, apontado como o chefe
do esquema do Mensalão e candidato
natural para disputar a Presidência da
República no final do governo Lula.

“O Mensalão
nada mais
era do que o
pagamento
mensal a
determinados
deputados
para comporem
a base do
governo”

Para derruir a tal quadrilha, Jefferson
com sua oratória e língua afiada, mirou
diretamente no chefe do esquema, José
Dirceu, dizendo para ele sair imediatamente do governo para que não fizesse réu um
homem que acreditava ser inocente (Lula).
Acaso Roberto Jefferson não tivesse
digladiado contra tudo e contra todos,
hoje viveríamos, provavelmente, outra história política e antidemocrática. O plano
de poder daquele malfadado grupo, que
corrompia congressistas de acordo com
seus interesses, teria saído vencedor. Em
vez da despreparada Dilma Rousseff, o
substituto de Lula na presidência teria sido
o maquiavélico e ardiloso José Dirceu, e o
Brasil seria a segunda Venezuela.
Devido à hercúlea briga solitária de
Roberto Jefferson, assumindo todas as
consequências daquela denúncia, ressurgiu a democracia, afastando as vestes de
ditadura civil. O Brasil deve um almoço
a Jefferson.
Agora, quando o presidente eleito democraticamente com mais de 57 milhões
de votos é atacado por todos os lados,
inclusive com ardileza dos presidentes das
casas congressuais que, ao que indica, queriam seu impeachment, surge novamente,
uma voz em salvaguarda da democracia,
do presidente, ecoando suas denúncias
no ouvido do povo, que em defesa de
Jair Bolsonaro, saíram às ruas e postaram
nas redes sociais, intimidando quaisquer
tentativas de persecução do representante
maior da nação. Essa voz, novamente, é
de Roberto Jefferson. Se o Brasil devia um
almoço, agora deve também o jantar!
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Mudança no calendário eleitoral
é o assunto preferido em Brasília

Almg

clima nos meandros políticos de Brasília está mais agitado nos últimos dias
diante da possibilidade de aprovação
no Congresso Nacional da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC), que pretende
adiar as eleições municipais deste ano. As novas
datas previstas são 6 de dezembro para o primeiro turno e 20 de dezembro para os estados
que tiverem segundo. A proposta partiu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Por outro lado, esse verdadeiro frenesi do
segmento político possibilitou um hiato nas
discussões dedicadas apenas às votações de
temas relacionados à COVID-19. Diga-se de
passagem, eleição no Brasil permeia a vida de
muita gente e é um intenso movimento nas
bases do poder em todo o país. Neste caso,
trata-se do pleito para escolha de mais de 5 mil
prefeitos e milhares de vereadores.

O deputado Alencar da Silveira (PDT)
diz que o dinheiro do fundo eleitoral
poderia ser investido no sistema de saúde

A referida PEC propondo essas alterações no
calendário eleitoral já circulou semana passada
nos bastidores do Senado Federal, sendo encabeçada por figuras proeminentes do cenário
nacional, como os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Weverton Rocha (PDT-MA),
Acir Gurgacz (PDT-RO), Romário (Podemos-RJ),
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), Paulo Paim (PT-RS) e Zequinha Marinho (PSC-PA). Além disso,
inúmeros parlamentares de praticamente todas
as siglas endossaram o documento.
Após ouvir várias fontes, o experiente jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, comentou:
“Pelo que estão discutindo nos bastidores
podem mudar um pouco a data da eleição. A
escolha dos novos prefeitos e vereadores pode
acontecer ainda este ano sem que leve a uma
prorrogação de mandatos”.
Ao que tudo indica, o texto que propõe o
adiamento na data das eleições municipais sem
a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores ainda deve ser discutido com
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e só depois
passar por votação na Câmara e no Senado.

Agora
só falta
definir
quando
serão as
convenções
municipais

Política em Contagem

Divulgação

O

Eujácio Silva
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Embora as eleições ainda não tenham data definida para
acontecer, em Contagem, o terceiro maior colégio eleitoral
do estado, o assunto relacionado ao pleito de 2020 começa
a esquentar. Por lá, a deputada petista Marília Campos já é
chamada de futura prefeita. Vamos devagar, gente!

Política em Betim
Já em Betim, município que também tem muita expressão
em Minas, o tema referente às eleições está morno. Mas uma
coisa parece certa: o Partido dos Trabalhadores (PT) que comandou a cidade, durante anos a fio, desta vez, teria poucas
chances de desbancar o atual prefeito Vittorio Medioli.

Imprensa tradicional
Jornalista Valdo Cruz acredita
na alteração de data das eleições

Opinião divergente
Existem os políticos defensores da tese da
prorrogação, como é o caso do deputado mineiro
Alencar da Silveira (PDT). “Há muitos anos defendo
a unificação das eleições no Brasil. Caso fossem
apenas de 4 em 4 anos, seria possível economizar
cerca de R$ 4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões são
do novo fundo eleitoral, R$ 1 bilhão em isenções
tributárias para emissoras de rádio e TV pela
transmissão da propaganda eleitoral gratuita e
outros R$ 800 milhões de custos operacionais”.
O parlamentar acrescenta que, diante da
pandemia do coronavírus, a unificação das
eleições se torna ainda mais urgente. “Se
houver um adiamento do pleito deste ano para
2022, o Brasil pode usar todo esse recurso no
combate à COVID-19, investindo esse dinheiro
diretamente no sistema hospitalar e ainda
ajudando as pessoas desamparadas pela crise
econômica”, finaliza.
Recentemente, o deputado estadual Arlen
Santiago (PTB) disse não ter dúvida que esse
é um tema polêmico. Mas, em sua avaliação,
os prefeitos que atualmente fazem uma boa
administração não estão preocupados, pois
têm a possibilidade de serem reeleitos pelo
fato de apresentarem boa folha de serviços
prestados à população.

Em debate realizado em uma rede de TV, Felipe Neto, um
dos maiores influenciadores digitais do Brasil disse: “A imprensa
tradicional precisa ser valorizada para o bem da democracia”.
Na mesma entrevista, Neto acrescentou: “As redes sociais são
ferramentas que vieram para ficar. Mas elas também são um
campo fértil para disseminação de notícias falsas. Algo tem de
ser feito para evitar essa realidade”, comentou.

Isolamento social
Entre as tantas orientações e comentários relacionados
à COVID-19, uma chamou atenção. Para o diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas, uma taxa de 70% de isolamento social
brecaria a disseminação do coronavírus. “A epidemia pararia de
crescer e lá na frente tende a desaparecer. A queda na adesão ao
distanciamento implica na perda de todo o esforço já feito”, opinou.

Crise financeira
O historiador Marco Antonio Villa alerta: “Os efeitos da crise
sanitária no segmento econômico irão provocar um verdadeiro
desastre no crescimento do Brasil no próximo ano e deve se estender a 2021. O resultado será devastador levando ao fechamento
de milhares de empresas e a uma fabulosa taxa de desemprego”.

Os filhos do presidente
O ex-ministro da defesa Aldo Rebelo comentou que o
presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado certo tirocínio
em governar. “Agora, o chefe do Executivo teria de deixar de
lado a administração pública para comandar os seus próprios
filhos, que quase sempre lhe trazem problemas, alguns deles
realmente muito comprometedores”.

Governo mineiro prevê déficit de
mais de R$ 17 bilhões para 2021
ESCLARECIMENTO RELEVANTE

Pandemia, excesso de chuvas e rompimento de
barragem ajudaram a comprometer finanças

“Em menos de um
ano e meio de
governo, a atual
gestão teve que
lidar com quatro
eventos de grande
repercussão na
sociedade e nas
finanças públicas
do estado”

Rede Minas/Reprodução

U

ma sucessão de eventos
negativos, como o rompimento da barragem da
mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho (região metropolitana de
Belo Horizonte), em janeiro de 2019; as
chuvas que atingiram a região Sudeste
entre janeiro e fevereiro de 2020; e,
sobretudo, a pandemia global decorrente da COVID-19, gerada pelo novo
coronavírus, provocará um impacto
extremamente danoso às finanças do
Governo do Estado para o próximo ano.
É o que prevê a Mensagem 85, de
2020, do governador Romeu Zema
(Novo), encaminhada à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
e publicada na edição do Diário do
Legislativo. A mensagem acompanha
o Projeto de Lei (PL) 1.966/20, que
apresenta as diretrizes para elaboração e execução da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o exercício
de 2021. Além dos três eventos citados,
o governador menciona ainda, como
fator negativo preponderante, “o grave
déficit fiscal, acumulado do passado
contábil-orçamentário”.
“Em menos de um ano e meio
de governo, a atual gestão teve que
lidar com quatro eventos de grande
repercussão na sociedade e nas finanças públicas do estado”, afirma
a mensagem. Cada um desses fatos
ressalta, “seria grave o suficiente para
causar efeitos negativos no orçamento
estadual, mas a sucessão de três deles,
somados à grave crise fiscal em que
o estado já se encontrava, tornaram
insustentáveis as finanças estaduais”.

Romeu Zema enviou
mensagem à ALMG

R$ 17 bilhões
Diante desse cenário, o projeto
de lei que traz a LDO destaca que o
déficit orçamentário do estado poderá ser elevado a R$ 17,2 bilhões para
o exercício de 2021, quase o dobro
do registrado no encerramento do
exercício de 2019, de R$ 8,6 bilhões.
Comparado ao déficit de R$ 13,3 bilhões projetados na Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2020, o aumento é de
29,5% em relação a este ano.
Um dos fatores preocupantes
para o orçamento do estado no
próximo ano é referente ao déficit
previdenciário. O governo estima
para 2021 uma piora de 8,66% em
relação ao previsto para 2020. Se
comparado a 2019, o número fica
ainda maior, com piora de 11,67%.
Em valores nominais, o resultado das
receitas e despesas previdenciárias
estimado para o exercício de 2021 é
de R$ 20,8 bilhões negativos, montante superior ao déficit orçamentário apurado para o mesmo período.
A receita total estimada para o
estado no próximo ano é de aproximadamente R$ 95,3 bilhões, frente
aos R$ 97,2 bilhões previstos na Lei
Orçamentária de 2020. A queda
decorre, em grande medida, da
retração econômica em razão da
pandemia da COVID-19.

A Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda – MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, CNPJ
04.124.922/0001-61 - empresa administradora de consórcios, autorizada a formar e a administrar grupos de
consórcios pelo Banco Central do Brasil, com matriz/sede em Belo Horizonte - MG, e lojas/representações em
todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, vem a público prestar este relevante esclarecimento com o
objetivo de alertar a todos os consumidores/consorciados do Brasil e ao público em geral. O fato é que uma
cidadã de nome CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO, da cidade de Salvador - Bahia, ex-consorciada da
Multimarcas Consórcios, vem, sistematicamente divulgando comunicados e anúncios difamatórios em suas
redes sociais, difamando, caluniando e injuriando injustamente a empresa signatária, cujo objetivo, a toda
evidência, é tirar vantagens ilícitas, captando clientes para seu escritório de advocacia. Contudo, agora a
Senhora Carla Paixão decidiu alçar voos mais altos, atingindo não só aos clientes da Multimarcas Consórcios,
mas de todo o sistema de consórcios do país, ao publicar anúncios em seu Facebook, e em diversos grupos nas
redes sociais, sugerindo aos consorciados, sem nenhuma previsão legal, contratual ou jurisprudencial, para
requerer junto às administradoras de consórcios, via e-mail, a desistência do consórcio e a restituição dos
valores pagos de imediato, sob a alegação da pandemia do coronavírus. Importante lembrar que a Senhora
Carla Paixão, mesmo antes de ser advogada, já vinha exercendo ilegalmente a advocacia, inclusive chegou a
ser presa/detida em Salvador - Bahia, por exercício irregular da profissão. Depois, pelo que se sabe, conseguiu
fazer o registro de advogada na OAB/BA e vem se utilizando desta forma antiética e vedada pelo estatuto da
advocacia, da captação direta de clientes, por meio de anúncios nas redes sociais e outros, usando para isso
de falácias, injuria, calúnia e difamação contra a empresa. A Multimarcas consórcios, com objetivo de
evitar qualquer tipo de dúvida e de desacordo comercial, e em respeito aos consumidores brasileiros, se
utiliza, em suas vendas, de contratos redigidos em termos claros e objetivos, com cláusulas e frases de
advertência, alertando aos consumidores para o correto funcionamento do consórcio. O ponto mais
controvertido no sistema de consórcios, que são as contemplações, é tratado no contrato da Multimarcas
Consórcios com muita clareza e transparência. Para isso, a empresa inseriu em todos os seus contratos a
frase NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO que, como aqui demonstrado, é escrita em
caracteres ostensivos, maiúsculos, na cor vermelha e lançado no contrato bem ao lado do local da assinatura
do cliente. Por outro lado, antes das vendas serem aceitas pela empresa, o Departamento de Controle de
Qualidade entra em contato com os clientes, reorientando-os sobre o funcionamento geral do consórcio, com
foco principal nas questões das contemplações, deixando claro que, no sistema de consórcios, não há garantia
de data de contemplação. Ou seja, que o consorciado poderá ser contemplado no início, durante ou até no final
do grupo. Contudo, diante disso e da previsão contratual e legal de que as contemplações somente ocorrerão
nas assembleias mensais, por sorteio geral, por lance ou por encerramento do grupo, fato que, inclusive foi
consolidado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive pelos tribunais superiores, alguns
consorciados, que não são contemplados no início do grupo - muitos deles mal orientados e enganados por
maus profissionais - vêm se utilizando das redes sociais para captar clientes e depois, pressionar a
empresa para obterem vantagens ilícitas. Outra ação orquestrada por esses maus profissionais é incentivar
aos clientes a formularem reclamações junto aos órgãos de Proteção dos Consumidores, sites de reclamações
e Banco Central do Brasil. No entanto, a Multimarcas Consórcios, firme em seus propósitos de prestar
serviços de qualidade, com ética e honestidade aos consumidores brasileiros, repudia as atitudes desses
maus profissionais que enganam aos clientes, prometendo êxitos nas ações, cujos resultados judiciais, em
99% dos casos, não se confirmam. Em verdade, querem apenas tirar vantagens ilícitas da empresa, captando
centenas de clientes para seus escritórios e também dos próprios clientes, vez que, ao final, a maioria das
ações são julgadas improcedentes e assim sendo, estes clientes terão de arcar com os ônus das sucumbências
das ações. Deste modo, a Multimarcas Consórcios alerta aos seus clientes e a todos os consumi-dores
brasileiros que, ao adquirir consórcios, leiam atentamente o contrato antes de assiná-lo e não acreditem em
promessas verbais feitas por quem quer que seja. Ressaltamos novamente que no sistema de consórcios, e
na Multimarcas Consórcios, NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. Em caso de dúvidas, favor
contactar a Matriz/sede da Multimarcas Consórcios, em Belo Horizonte - MG, por meio do telefone (31)
3036-1765, ou pelo e-mail atendimento@multimarcasconsorcios.com.br e falar com a nossa Gerente de
Atendimento Ana Melo. Agradecemos pela atenção dispensada.
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - MULTIMARCAS CONSÓRCIOS
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Segundo tempo complicado

Atualmente, as medidas adotadas pelo prefeito de BH,
Alexandre Kalil (PSD), em relação à COVID-19, contam com o
apoio das camadas mais pobres da população. No entanto, os
especialistas em política e economia estão prevendo um segundo semestre bem mais complicado para o chefe do Executivo
por conta da falta de arrecadação da prefeitura.

Governo de técnicos

Em Belo Horizonte existem muitos hospitais pertencentes
ao estado, inclusive muitos deles com atendimentos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). “A barreira social imposta
pela prefeitura da capital não pode e não deve impedir que
pacientes de outros municípios e regiões mais distantes tenham acesso a essas unidades. A PBH pode evitar apenas que
o encaminhamento de pacientes seja feito para as unidades
pertencentes ao município”, alertam as autoridades da área.

Briga de gigantes
Todos assistem estarrecidos a briga entre o presidente Jair
Bolsonaro e o governador de São Paulo João Doria (PSDB).
Enquanto isso, a população naquele estado está sendo dizimada. Opinião da jornalista Rosana Cerqueira.

Bandeira bélica
Por falta de habilidade política, cada vez mais o presidente
Jair Bolsonaro deixa de se apegar à bandeira da democracia
para se ater à bandeira bélica. Avaliação do professor e cientista
político Malco Camargo.

População nas ruas
Por enquanto, grande parte da população brasileira não está
saindo para a rua por medo da COVID-19. Mas se a fome apertar,
tudo pode mudar. Nesse caso, os isolados socialmente partem para
uma desobediência geral. Previsão do filósofo Luiz Felipe Pondé.

Policiais inseguros
A experiente jornalista e comentarista política da GloboNews Natuza Nery afirmou: “Devido à intensa exposição da
Polícia Federal, a verdade é que muitos integrantes da instituição, especialmente os encarregados de investigações em
geral, estão efetivamente inseguros e com medo de investir
em figurões”.
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Venda pela internet
cresce 47% em abril
Tíquete médio das compras também teve aumento e chegou a R$ 492,43

Nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais (ALMG), alguns deputados comentam que a equipe do governo de Romeu Zema (Novo) é eminentemente técnica, o que
na maioria das vezes tem dificultado o diálogo entre as partes.

Isolamento parcial
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Da redação

om as lojas físicas fechadas
para evitar o contágio do
novo coronavírus, os brasileiros estão procurando os
estabelecimentos on-line. Segundo
pesquisa realizada pela Associação
Brasileira de Comércio Eletrônico
(ABComm), em parceria com a
Konduto, o e-commerce nacional
registrou o crescimento de 47%
de pedidos em abril e aumento de
18% no valor do tíquete médio, que
foi a R$ 492,43 contra R$ 417,82 no
início de março.
Rodrigo Bandeira, vice-presidente da ABComm, diz que o
isolamento social levou o comércio
eletrônico a se tornar o único caminho possível para vários setores.
“Algumas pessoas que não tinham
o hábito de fazer compras virtuais
conheceu como funciona e passou
a adotar o e-commerce. Além disso,
vários segmentos que não tinham
como tradição serem oferecidos
na internet, como é o caso de
produtos alimentícios, passaram a
oferecer o delivery como alternativa
para quem não quer ou não pode
sair de casa”.
No início do isolamento, entre
15 e 28 de março, os segmentos
que mais registraram aumento
no número médio de pedidos foi
o de brinquedos, com 434,7%.
Em segundo lugar aparece supermercados (270,16%); seguido

por artigos esportivos (211,95%);
farmácia (41,56%) e eletrodomésticos (4,47%). Na contramão, as
maiores quedas de pedidos foram
registradas pelos setores de bebidas (76,62%); autopeças (57,95%);
e livrarias (46,43%).
Na comparação dos períodos
de 15 a 28 de março para 29 do
mesmo mês a 8 de abril, todos os
setores registraram crescimento
de pedidos, exceto o de brinquedos, atingido por uma queda de
37,54%. Nessa comparação, as
maiores altas foram eletrodomésticos (96,66%), cosméticos
(88,02%) e moda (62,73%).
Posteriormente, na variação de
pedidos entre os períodos de 29 de
março e 8 de abril e 9 de abril e
25 do mesmo mês, quatro setores
apresentaram queda: farmácia
(10,38%), óticas (10,20), cosmé-

ticos (3,53%) e livraria (1,91%).
Entre os demais, os quatro maiores
crescimentos foram em eletrônicos
(66,10%), bebidas (54,27%), móveis (47,59%) e moda (41,40%).
“O início do período de isolamento gerou bastante incerteza
na população e isso acabou provocando, entre outras coisas, um
baque no e-commerce em diversas
categorias. Conforme as pessoas
assimilavam a nova realidade,
as vendas on-line iniciaram um
processo de recuperação. Algumas
categorias ainda não conseguiram
retomar o ritmo de vendas de
antes da pandemia, mas outros
segmentos, como farmácias e
supermercados, estão assumindo
novo protagonismo no comércio
eletrônico brasileiro. A expectativa,
ao menos para as próximas semanas com extensão da quarentena

Produzir é preciso
Em meio a tantas notícias ruins uma ilumina o ano: o resultado da safra 2020, em Minas Gerais, marca novo recorde de produção.
Fato que não é surpresa, muito menos obra
do acaso, mas o resultado da dedicação e do
trabalho dos produtores e trabalhadores rurais amparados por pesquisas, investimentos,
assistência técnica, labuta diária e, sobretudo,
persistência. A isso, soma-se um conjunto de
esforços que incluem ações políticas e de
financiamentos para o setor.
Os números divulgados em abril pela
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (SEAPA-MG) revelam uma safra recorde
com faturamento bruto de R$ 72,4 bilhões
e crescimento de 14,5% em relação à safra passada. Minas Gerais contribuiu com
aproximadamente 10,5% do Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBP) nacional. De
acordo com os dados, a lavoura registrou um
faturamento de R$ 45,6 bilhões e a pecuária
R$ 26,8 bilhões.
Na agricultura, o café mostrou força (R$
16 bilhões), seguido pela soja (R$ 7,9 bilhões),
pela cana de açúcar (R$ 6,5 bilhões), pelo
milho (R$ 6,2 bilhões) e pela banana (R$ 1,9
bilhão). Na pecuária, a bovinocultura lidera
(R$ 9,1bilhões) seguida de perto pelo leite
(R$ 9,0 bilhões), pelo frango (R$ 5 bilhões),
pelos suínos (R$ 2,5 bilhões), e pelos ovos
(R$ 1,2 bilhão).

Mais uma vez a história mostra a força
que o campo tem. Se não fosse a agropecuária, Minas Gerais sucumbiria em tempos
sombrios. É graças à dedicação de quem
trabalha de sol a sol que o estado gera renda, empregos e, principalmente, o alimento
que chega à nossa mesa, mesmo em plena
pandemia da COVID-19, onde a ameaça de
desabastecimento não existe. A frase “se
você comeu hoje foi graças ao trabalho do
agricultor” é mais do que nunca presente.
A agropecuária é um setor vital para a
economia e para nossas vidas. Quase tudo
que comemos ou usamos vem do campo,
incluindo a roupa, o calçado, o combustível
etanol, entre tantos outros produtos. No
entanto, é uma atividade que enfrenta
riscos iminentes e exige sacrifício diário.
Não bastassem os caprichos da natureza,
há ainda o sobressalto dos impostos e dos
altos preços dos insumos e dos defensivos
agrícolas, além de toda a gama de despesas
que assombram quem produz.
Mesmo com as incertezas, o homem
do campo acredita. A produção cresce e o
agronegócio é um dos mais fortes pilares
que sustentam o Brasil. Mas aumentar a
produtividade requer investimentos, uma
barreira difícil de transpor. E, mais uma
vez, o produtor rural se supera, conforme os
números mostram no Balanço de Financia-

mento Agropecuário da Safra 2019/2020,
divulgado no início de maio pela Secretaria
de Política Agrícola (SPA) do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(Mapa), com base nos dados do Sistema
de Operações do Crédito Rural e do Proagro
(Sicor), do Banco Central.
Em todo o Brasil, entre julho de 2019 e
abril de 2020, foram contratados cerca de
R$ 156,6 bilhões em empréstimos. Um valor
12% maior ao concedido no mesmo período
na safra anterior. São destaques os empréstimos contratados no Programa Nacional
de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp),
cerca de R$ 20,2 bilhões, com quase 136
mil contratos, e os empréstimos feitos no
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), cerca de R$
12 bilhões, com 417,5 mil contratos.
Do grande ao pequeno - e, sobretudo,
o médio e o pequeno -, todos acreditam no
potencial da agricultura num país “que tem
a maior estufa a céu aberto do mundo”,
como gosta de dizer o homem que reinventou a agricultura no Brasil, Dr. Alysson
Paulinelli.
Mesmo quando a economia parece
sem saída, a agropecuária segue em
frente. E nós seguimos juntos, trabalhando
para ampliar as conquistas do homem do
campo.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Uma das empresas que aproveitou a quarentena para aumentar
as vendas foi a FreeCô. No primeiro
mês oficial de isolamento social, ela
lançou um novo produto de olho na
demanda do mercado e registrou
aumento de 18.000% nas vendas.
“Com a conscientização da
maioria da população de que
higiene, limpeza e cuidados pessoais são as melhores formas de
prevenção contra doenças, os
mercados relacionados a estes
tipos de produtos cresceram consideravelmente”, ressalta Rafael
Nasser, sócio-fundador da FreeCô.

1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Com as atividades praticamente normais, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) está comandando
uma verdadeira batalha no sentido de fazer o trilho do desenvolvimento empresarial entrar no ritmo desejável. Aliás, o
presidente da entidade, Flávio Roscoe, está orientando todas
as ações que visam esta retomada.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

Aumento expressivo

Antonio Carlos Arantes

Fiemg em movimento

DE

e fechamento do comércio físico,
é de que as vendas pela internet
mantenham a curva de crescimento”, destaca Bandeira.
Questionado sobre o que esperar para o e-commerce após o fim
da quarentena, o vice-presidente
da ABComm afirma que o cenário
ainda é indefinido, pois não se
tem certeza de como ficará a economia e o desemprego. “Acredito
que, mesmo após o fim do isolamento social, as pessoas ainda
terão medo de frequentar locais
com muita aglomeração, como
shoppings e lojas físicas, e, como
já experimentaram comprar pela
internet, pode ser que essa modalidade continue em alta. Todavia,
nenhum consumo será sustentável
se houver vários desempregados”.

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Minas perderá R$ 50 bi a mais com
flexibilização precoce do isolamento
Daniel Amaro

ma das formas de enfrentamento ao coronavírus é o isolamento
social, medida recomendada pelos órgãos de saúde
para conter o rápido avanço da
doença. Em Minas Gerais, há quase
2 meses o comércio considerado
não essencial precisou fechar as
portas. No entanto, com uma
queda brusca na renda de muitas
famílias e empresários, a crise
econômica em diversos setores era
inevitável e muitos fizeram pressão
para que o distanciamento fosse
encerrado. Apesar das perdas, seria
essa a decisão correta a se tomar?
É exatamente isso o que buscou responder um estudo feito
por pesquisadores do Centro de
Desenvolvimento e Planejamento
Regional (Cedeplar), da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Ao contrário do
que a maioria pensa, afrouxar as
medidas de isolamento pode fazer
a economia mineira perder até
quatro vezes mais.
“A flexibilização prematura do
distanciamento social em Minas
Gerais, em relação ao padrão que
estava sendo adotado no estado,
não é recomendada do ponto de
vista econômico e social, considerando os maiores custos à atividade
econômica e a ausência de efeitos
positivos relevantes que superem
os impactos da crise”, defendem os
responsáveis pela pesquisa.

Taxa de isolamento social não chega a 50% em Minas
O levantamento, financiado
inteiramente por recursos públicos
da UFMG, analisou alguns cenários.
A projeção “sem distanciamento”
implicaria em uma queda de até
-4% no Produto Interno Bruto (PIB)
de Minas Gerais pelos próximos 4
anos, quando comparado a um
quadro sem a pandemia. Em termos
monetários, significaria uma perda
econômica de cerca de R$ 69 bilhões.
A segunda hipótese de manter
o “distanciamento estendido”,
modelo atual adotado em Minas

“Distanciamento mais
amplo mitiga a perda
econômica em médio
prazo, além de achatar a
curva de infecção e trazer
benefícios de saúde”

com o funcionamento apenas de
serviços essenciais, resultaria numa
redução de -1% no PIB, com prejuízo
de R$ 19 bilhões. Os setores com
maior impacto negativo seriam os
de serviços e indústria. “A pandemia
afasta pessoas do trabalho, por
conta de doença ou falecimento.
Substituí-las também gera despesas
para as empresas como treinamento e contratação temporária. Além
disso, uma hora ou outra, as que se
afastam por motivo da doença vão
voltar. No cenário em que a epide-

mia se alastra muito, estes custos
são maiores”, afirmam.
A conclusão do estudo aponta
que restringir a circulação de pessoas
nas ruas poderia evitar perdas de R$
50 bilhões nos próximos 4 anos. “O
isolamento social mais amplo mitiga
a perda econômica em médio prazo,
além de achatar a curva de infecção
e trazer benefícios de saúde. Poupar
vidas e garantir a capacidade de
atendimento do sistema de saúde
para a maioria da população é
um ganho econômico relevante.
A salvação da economia depende
fundamentalmente da manutenção
do isolamento e da preservação do
maior número possível de vidas”.
Os especialistas dizem que em
nenhum lugar do mundo o relaxamento das medidas de isolamento
reduziu os impactos da crise. “Perdas econômicas vão ocorrer, mas
podem ser minimizadas. Cabe aos
diferentes entes federativos (federal,
estadual e municipal) a articulação
de políticas governamentais para
a manutenção e recuperação da
renda e do emprego, de forma a
amenizar os impactos na vida das
pessoas, na economia e na saúde”.
Para finalizar, os pesquisadores
esclarecem que não existe dilema
entre saúde e economia durante
o enfrentamento ao coronavírus.
“Diferentemente do que tem sido
propagado por certos setores da
sociedade, o isolamento traz custos
econômicos, mas abrir mão dele traz
gastos ainda maiores tanto para a
saúde como para o país. Podemos
recuperar a economia, mas não as
vidas perdidas”, ressaltam.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Encontro entre amigos
Arquivo Pessoal

Depois que o governo anunciou a suspensão do Enem, a
luta agora é para fazer o mesmo com as próximas eleições.
Se os cruzeirenses de coração não ajudarem, não teremos
como saber onde vão parar as dificuldades enfrentadas pelo
Cruzeiro. Esse é o resultado de se pagar salários astronômicos
a jogadores e dirigentes.
As lives estão por toda parte, mas os músicos e artistas
mineiros estão pagando alto preço por causa da pandemia.
Tá todo mundo com a corda no pescoço.
O presidente Bolsonaro continua brincando com o coronavírus. Para ele, quem não quiser cloroquina, toma tubaína.
Nova Lima recebeu 9.600 testes rápidos para o coronavírus,
por meio do Hospital Nossa Senhora de Lourdes (HNSL), doados
pela mineradora Vale.

O presidente Jair Bolsonaro com o deputado
estadual por São Paulo, Frederico D’Avila (PSL)

Domingo, dia 24 de maio
Deputado Mauro Lopes
Cristiane Martins da Silva
Luiz Lobo
Cleber Juarez Lucas Gomes

Segunda-feira, 25
Desembargador Lúcio Urbano
Deputado Federal Adelmo Carneiro Leão
Ex-jogador Eder Aleixo
Padre Luiz Fernando
Jornalista Antônio Melani

Terça-feira, 26
Marcos Flavio Las Casas
Waldir Pereira

Quarta-feira, 27
Maria José Rodrigues Santiago
José Leonardo Lopes Cançado

Quinta-feira, 28
Jorge Cadar
João Sales, ex-prefeito de Bonfim
Dr. Paulo Paiva
Padre João Emídio

Sexta-feira, 29

Divulgação

O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS - O presidente Bolsonaro, com a
nomeação de militares da ativa para o seu ministério, está prestando um
desserviço ao Brasil. Constitucionalmente, as Forças Armadas servem ao
Estado e não a governo. Historicamente, elas se envolveram com política
desde a proclamação da República, quando o marechal Deodoro atendeu
aos apelos políticos e instalou a República Federativa do Brasil. Naquela
época, outro militar sucedeu Deodoro, o também marechal Hermes da
Fonseca. Ao longo da nossa história tivemos o envolvimento do Exército com
administração pública e é bom lembrar que a Aeronáutica foi udenista por
um bom tempo. Sem falar no Golpe de Estado de 1964. Mesmo que não
queiram, militares da ativa exercendo cargos no governo traz coloração
partidária as Forças Armadas.

ZEMA SE EXPLICA - Depois que a Assembleia Legislativa colocou a
faca no peito do governador Romeu Zema (Novo), ameaçando-o com
impeachment, caso ele não transfira os duodécimos para ALMG, ele se
apressou em se reunir com representantes do Tribunal de Justiça, Tribunal
de Contas e Ministério Público. Zema disse que a hora é de todos sentirem
dificuldades financeiras do estado. “É imoral atrasar pagamento de uma
professora que ganha R$ 2 mil reais e um desembargador receber em dia
mais de R$ 60 mil por mês”, exemplificou.

A NI V E RS A RI A NT E S

Paulo Paiva
comemora seu
aniversário
no dia 28
de maio

SAÍDA ANUNCIADA - A ex-namoradinha do Brasil, Regina Duarte, não
é mais a secretária de Cultura. O namoro não chegou ao casamento. A
gota d’agua foi o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, assinar um ato
demitindo o seu chefe de gabinete. A informação é que ela estava muito
arrependida em ter deixado a Globo para assumir o cargo e não ter ficado
nem 3 meses. Pobre futura brasileira.

Jaqueline Nunes - Rádio Itatiaia
Jornalista Junior Brasil - Rádio Itatiaia

Sábado, 30
Jornalista Acílio Lara Resende
José Felux Altair -Nova Lima
Deputado Sargento Rodrigues

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc em Minas vai oferecer
testes rápidos para COVID-19
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

Exames estarão disponíveis para público em geral e
empresas a partir de junho, com preço inicial de R$ 98

O

Sesc em Minas oferecerá, em sua unidade
exclusiva de promoção
e cuidados com a saúde, o Sesc Centro de Excelência
em Saúde (SCES), que fica na
Rua Viana do Castelo, 645, São
Francisco – Belo Horizonte, testes rápidos para a COVID-19, que
serão vendidos para o público
em geral e para empresas que
desejarem fazer o exame em
seus funcionários, buscando um
retorno ou continuidade seguro
das suas atividades. A previsão
para liberação dos testes é a
partir do início do mês junho,

tendo custo unitário de R$ 98
para trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo; R$
120 para idosos e conveniados e
R$ 150 para público geral.
Seguindo as diretrizes, protocolos e todas as condições
estabelecidas pela Anvisa e pelo
Ministério da Saúde, o teste rápido oferecido pelo Sesc – tipo
sorológico para detecção de
anticorpos da COVID-19 – será
aplicado por equipe específica
e especializada do SCES e tem
resultado liberado, em média,
no prazo de 20 a 30 minutos
após a realização.

Não há contraindicação de
público ou idade para aplicação
do exame. Contudo, a orientação
é que a testagem seja feita com,
no mínimo, 10 dias após o início
dos sintomas da COVID-19 (tosse,
febre, coriza, dor de garganta
e dificuldade para respirar). O
Sesc em Minas orienta que o
resultado seja levado ao médico
de confiança para análise.
Assim que estiverem disponíveis, os interessados poderão
fazer a testagem rápida no
Sesc Centro de Excelência em
Saúde das 8h às 12h, de segunda à sexta-feira.

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.

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

SAÚDE E VIDA

EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de maio de 2020

7

Reprodução

Inverno aumenta risco de contágio
de doenças para idosos e crianças
Da redação

P

ara alegria de alguns e
tristeza de outros, o frio já
chegou e veio para ficar
até agosto. Além de o
inverno fazer as pessoas tirarem os
casacos do armário, com ele também vem uma série de doenças
respiratórias transmissíveis, como
resfriados e gripes, o agravamento
de outras patologias como rinite,
asma, sinusite, otite e pneumonia.
Isso acontece porque este período
favorece a circulação de vírus e bactérias, já que a temperatura é mais
baixa, assim como o ar bastante
seco e há uma maior tendência
em ficar em ambientes fechados.
A pneumologista Ângela Pedrosa diz que essas enfermidades
são as mais comuns, pois o sistema
respiratório é atingido diretamente
por esses elementos citados e
inicia-se um desequilíbrio da mucosa protetora, o que gera uma
reação do organismo na tentativa
de combater esses agentes. “Aí
aparecem os processos inflamatórios/alérgicos como espirros, tosse,
sibilância no peito, e, com os vírus
e bactérias instalados, começa o
processo infeccioso”.
Ela explica que cada estação
do ano tem suas peculiaridades
e, no caso do inverno, tem-se
o aumento das doenças graves
que atingem os extremos da
população que possui a imunidade mais sensível: os idosos e
as crianças. “O nosso inverno é
frio e seco, com isso a poeira,

ácaros, bactérias, vírus, fungos
e partículas poluentes são mais
disseminados no ar e penetram
no nosso organismo por meio do
aparelho respiratório, desencadeando crises alérgicas e quadros
infecciosos”.
Para evitar essas enfermidades, Ângela diz que é preciso que
o corpo esteja com uma boa imunidade que pode ser obtida por
meio da alimentação, hidratação,
bons hábitos, vacinação em dia e
tratamento das doenças crônicas,
como asma e enfisema. “É importante evitar aglomerações e
manter sempre o ambiente, limpo
e arejado”.

Além disso, hábitos como
tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e obesidade diminuem
a imunidade e propiciam aparecimento de doenças ou piora
as já existentes. “No caso das
crianças, o adulto nunca deveria
fumar perto delas, pois são muito
sensíveis. O mofo decorrente de
umidade de casas frias onde a
luz do sol tenha dificuldade de
entrar também agrava essas
enfermidades. É importante ter
muito cuidado com as pessoas
já portadoras de processos alérgicos, pois essa época do ano
faz com que piorem, chegando a
precisar, inclusive, de internações

Paulo Tadeu Righetti Barcelos
Advogado, professor e vice-diretor da Faculdade de Direito Milton Campos
luana@navescoelhocomunicacao.com.br

Guarda compartilhada: quais são as
mudanças na convivência com os filhos
durante a pandemia da COVID-19?

A

pandemia do novo coronavírus impactou diretamente a sociedade e
não foi diferente com as relações
familiares. O Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) – Lei nº
8.069/90 – tem como princípio
basilar a proteção integral dos
menores de 18 anos. As decisões
e deliberações que envolvem as
crianças e adolescentes devem
ser pautadas no melhor interesse dos mesmos. Como direito
fundamental, a lei assegura convivência familiar e comunitária,
inclusive, aos que tenham os pais
privados de liberdade.
Nesse sentido, diversas famílias, especialmente as compostas
por pais divorciados e que exercem a guarda compartilhada
dos filhos, estão enfrentando
um grande dilema no que diz
respeito ao regime de convivência
entre eles. Questiona-se: deve ser
cumprido rigorosamente o que
foi eventualmente estabelecido
judicialmente? A convivência
deve ser mantida de forma inalterada? E como fica os pais que
moram em cidades diferentes
e muitas vezes utilizam o transporte público para se locomover?
Certamente, são várias as indagações sobre o assunto, o que
merece uma reflexão.
É necessário pontuar as
orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), órgãos
sanitários e diversos decretos
governamentais, que recomendam o distanciamento social, no
intuito de se reduzir o contágio
pelo vírus.
A crise sanitária e a necessidade do isolamento surpreenderam

a todos. E, diante de uma total
excepcionalidade, as regras de
convivência familiar devem ser
flexibilizadas e a razoabilidade
deve imperar. Mas é sabido que
quando se trata de conflitos familiares, a resolução pelo bom
senso, apesar de indicada, muitas
vezes não é possível e a demanda
é apresentada ao Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou resoluções, que
suspenderam os prazos processuais e estabeleceram o regime
remoto de trabalho. Com isso,
diversos magistrados e servidores
estão exercendo suas funções em
regime de plantão, o que gera
inevitavelmente uma morosidade na apreciação das ações.
Não existe uma fórmula genérica para se chegar à melhor
solução para todos os casos. É
necessária uma criteriosa análise do caso específico, com o
intuito de resguardar o melhor
interesse e a proteção integral
das crianças e adolescentes.
Existindo situações que evidenciem um maior risco de
contágio pelo vírus, envolvendo
crianças com doenças respiratórias ou crônicas e pais que
exerçam trabalho no qual o distanciamento social é inviável ou
que integram o grupo de risco, a
convivência física deverá ser restringida em prol do bem-estar do
núcleo familiar. Destaca-se que
restringir não significa suprimir.
O convívio de ambos os pais
com os filhos é de fundamental
importância ao desenvolvimento
das crianças e adolescentes e poderá ser exercido remotamente
durante o período da pandemia.

Atualmente, a tecnologia possibilita alternativas de contato
eletrônico por meio de ligações
telefônicas, chamadas de vídeo,
conversas por WhatsApp, Google
Meet, Skype, Zoom, entre outras
ferramentas de interação.
Outra solução possível é estabelecer “regime de compensação”. O pai ou a mãe que sofrer
redução na convivência com os
filhos, por morar em outra cidade ou pertencer ao grupo de
risco, poderá acordar uma futura
ampliação da convivência com
a criança ou adolescente a ser
realizada após o término do distanciamento social.
O Poder Judiciário já apreciou
alguns pedidos de suspensão
de visitas durante o período de
pandemia e há certo consenso
entre os magistrados em restringir
a convivência de um dos pais com
o filho, quando for necessário
assegurar a saúde e evitar o risco
de contágio pelo vírus.
Se um dos pais dificultar o
regime de convivência familiar
do outro com o filho, – de forma
injustificada ou por interesses
próprios – poderá incorrer na
prática de alienação parental
e sofrer as respectivas sanções
previstas na Lei nº 12.318/10.
Por fim, esclarecemos que as
famílias devem se ajustar temporariamente a outro formato
de convivência, levando sempre
em consideração o interesse
da criança e do adolescente,
além de transmitir segurança
e informações adequadas que
ajudem na superação deste momento sem traumas e impactos
negativos.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

hospitalares. Outra medida protetora seria evitar expor os idosos
a pessoas gripadas”.
Carolina Reis, 28 anos, conta
que o período mais difícil do ano
para o seu filho Pedro Henrique,
5 anos, é, sem dúvidas, o inverno.
Por ter bronquite, é nessa época
em que as crises são mais frequentes. “Para se ter uma ideia,
ano passado tive que levá-lo para
o hospital durante um ataque da
doença, mesmo tendo nebulizador em casa”.
Ela diz que toma todos os
cuidados recomendados pelo
pediatra do filho, porém isso
não impede que a criança tenha
crises. “O médico disse que isso
irá diminuir com o tempo e eu
sigo fazendo a minha parte para
que esse dia chegue ainda mais
rápido”.

Testes alérgicos
A pneumologista diz que os
testes alérgicos ajudam a detectar
e a individualizar as substâncias
que causam alergia e, com isso,
por meio vacinas, manter o paciente controlado e menos susceptível aos agravos das doenças
de inverno. “A vacina antigripal
também é uma ótima medida
de prevenção. É válido lembrar
também que animais domésticos,
tapetes e bichinhos de pelúcia são
importantes causas de alergias
e que devem ser evitados no
contato direto com as pessoas
devido aos pelos e ácaros que
acumulam”, finaliza.

Cuidados no dia a dia para
evitar doenças respiratórias:
Evitar locais fechados e com
grande circulação de pessoas.
Deixar o ambiente em que nos encontramos
o mais ventilado e arejado possível.
Ao tossir ou espirrar, sempre cobrir a boca e o nariz,
preferencialmente com lenço de papel descartável.
Lavar as mãos por várias vezes ao dia com água e
sabão, especialmente após passar por locais públicos.
Álcool em gel também é uma boa opção para ter
sempre consigo para a higienização das mãos.
Alimentar-se bem, comer muitas frutas e
verduras e ingerir boas quantidades de água.
Para mães com bebês ainda lactentes, manter
a amamentação exclusiva com leite materno.
Quando resfriado ou gripado, evitar contato
desnecessário com outras pessoas, especialmente
recém-nascidos, crianças e idosos.
No caso de febre acompanhada de sintomas como tosse,
dor de garganta, procurar um serviço de saúde.
Evitar ir ao pronto-socorro nos casos em que não há
urgência. Preferir sempre as consultas em clínicas,
consultórios e Unidades Básicas de Saúde, sempre que
possível com o médico que costuma lhe prestar assistência.
Fonte: Unimed

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

G E R A L

8

EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de maio de 2020

Mesmo isolados, brasileiros seguem
na busca por relacionamento amoroso
Reprodução/Internet

8 em cada 10 solteiros pretendem seguir com o date após a pandemia
Da redação
Mais do que nunca, todos estamos
conectados. A distância causada pelo isolamento social é amenizada pelo contato
que a internet proporciona. Essa facilidade
tem mudado a maneira de paquerar dos
brasileiros. É que boa parte deles (65%)
estão se aventurando pelos aplicativos de
relacionamento a fim de encontrar “a metade da sua laranja”, outros 56% utilizam
o WhatsApp como arma para a conquista.
Para manter a proximidade com o
crush, 44% dos brasileiros têm usado as
chamadas de vídeo e 30% as ligações
telefônicas. Os dados são do estudo “O
Cenário dos Encontros”, feito pelo The Inner
Circle, aplicativo de relacionamento global,
que apontou ainda que 26% dos brasileiros
dispostos a achar um relacionamento em
tempos de pandemia, estão achando a
experiência interessante e 24%, divertida.
E engana-se quem pensa que os
números são apenas “fogo de palha”. Os
encontros virtuais estão sendo levados a
sério, prova disso é que 81%, 8 em cada
10 solteiros, acredita que vai seguir com
o date após o isolamento. A análise ainda
aponta que para 76% dos solteiros brasileiros, a COVID-19 fez as pessoas se preocuparem mais em encontrar uma conexão
e quase a metade (46%) acha que isso
ajudou a combater o mau comportamento
nos encontros, isso porque, com a impossibilidade de encontro, o impulso é freado.

Momento pode ser oportuno para a formação de novos casais
Para David Vermeulen, fundador e CEO
do The Inner Circle, embora esse possa
parecer um momento ruim para entrar
em um relacionamento, é uma excelente
oportunidade para construir conexão com
alguém. “Isso prova que as pessoas solteiras estão mais interessadas em buscar
parceiros em potencial”.

Ele acrescenta que a tecnologia deu
aos solteiros acesso a pessoas que, de outra forma, não teriam se conhecido. “Esses
apps facilitam a aproximação de casais de
diferentes áreas. E com a pandemia, a tecnologia ajuda inclusive na paquera, já que
as pessoas podem permanecer conectadas
aos seus crushs em tempo real”.

BAIXE AGORA
E AGORA

A psicóloga Marina Franco explica
que os aplicativos de relacionamento
podem ser uma válvula de escape para o
momento em que vivemos. “Se a pessoa
usa isso de forma consciente, sem se esquecer
da realidade, pode ser um divertimento, uma
maneira de, por um tempo, se distrair do
mundo lá fora, da situação de pandemia e de

ansiedade diante disso tudo. Ela só não pode
- e não deve -, se alienar do tempo presente,
passar horas nos aplicativos, sem procurar
se informar de como o mundo está indo”.
Foi a fim de se distrair que a publicitária
Anna Roldão decidiu se aventurar pelos aplicativos de paquera. Em uma brincadeira com
as amigas, elas decidiram criar uma conta
cada para ver quem saía da quarentena
com mais histórias para contar. Contudo, de
forma despretensiosa, ela encontrou uma
pessoa interessante. “De um modo geral,
a experiência não estava sendo boa. Até
conversei com alguns caras bacanas, mas
nada promissor. Mas ele me encantou já pela
forma que me chamou”.
Segundo ela, seu novo paquera a
abordou de forma descontraída. “Quebrou
o gelo e o papo rendeu. Trocamos telefone
e estamos nos falando todos os dias. Estou
ansiosa para tudo isso acabar e a gente poder
se conhecer pessoalmente, mas acredito
que, em outro cenário, talvez não animasse
porque não sei se teria esse tempo todo para
me dedicar a conhecê-lo virtualmente antes”,
aponta ela que já troca mensagens com seu
possível parceiro há 2 meses.
E para quem tem dúvidas se este é o momento ideal para ir em busca da “tampa da sua
panela”, a psicóloga acrescenta: não existe tempo certo. “O que vai dizer isso é como a pessoa se
sente sozinha. O relacionamento não pode ser
uma fuga, uma forma de aplacar a solidão. A
pessoa tem que se sentir bem sozinha, ter uma
boa autoestima para que o relacionamento venha para somar e não tapar buracos”, conclui.

AMM alerta sobre a proliferação dos
casos de dengue, chikungunya e zika
Divulgação

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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.

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
mundo.
bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
vida.
martphone ou tablet - android ou ios empo real, em qualquer lugar do mundo.

A assessoria do departamento
de Saúde da Associação Mineira de
Municípios (AMM) alerta os gestores públicos e toda a população
quanto aos perigos da proliferação
dos casos de dengue, chikungunya
e zika em Minas Gerais. Conforme o
último boletim epidemiológico da
Secretaria de Estado da Saúde, já
são 64.110 casos suspeitos das três
doenças no Estado.
A população está concentrando
esforços no combate ao coronavírus, mas não pode se esquecer dos
cuidados para evitar a proliferação
do mosquito Aedes aegypti, que
transmite a dengue, a chikungunya e
a zika, uma vez que os casos de internação podem aumentar, causando
problemas ao sistema de saúde.
Em 2020, até o momento,
Minas Gerais registrou mais de
64.000 casos prováveis (suspeito + confirmado) de dengue.
Quanto aos óbitos, em 2020,
foram registradas cinco mortes
em decorrência da doença nos
municípios de Alfenas, Medina,
Guaxupé, Itinga e Carneirinho.
Há, ainda, 26 óbitos em investigação.
Em relação à febre chikungunya, foram registrados, em
2020, até o momento, 1.234 casos

prováveis da doença. Há um óbito
suspeito em Campo Belo.
Já em relação à zika, em 2020
foram registrados 297 casos prováveis, sendo 34 em gestantes.

Dengue
No Brasil, a dengue foi identificada pela primeira vez em 1986.
A principal forma de transmissão
é pela picada do mosquito Aedes
aegypti. Há registros de transmissão vertical (gestante – bebê) e por
transfusão de sangue. A infecção
por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave,
levando à morte. Normalmente, a
primeira manifestação da dengue
é a febre alta (39° a 40°C), de
início abrupto, que geralmente
dura de 2 a 7 dias, acompanhada
de dor de cabeça, dores no corpo
e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e
coceira na pele.

Chikungunya
A febre chikungunya é uma doença transmitida pelos mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus.
Os principais sintomas são febre alta
de início rápido, dores intensas nas

articulações dos pés e mãos, além
de dedos, tornozelos e pulsos. Pode
ocorrer ainda dor de cabeça, dores
nos músculos e manchas vermelhas
na pele. Os sintomas iniciam entre
dois e doze dias após a picada do
mosquito. Cerca de 30% dos casos
não apresentam sintomas.

Zika
O zika foi identificado pela
primeira vez no Brasil em abril
de 2015. Os principais sintomas
são dor de cabeça, febre baixa,
dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira
e vermelhidão nos olhos. Outros
sintomas menos frequentes são
inchaço no corpo, dor de garganta,
tosse e vômitos.

Cuidados
Ao apresentar os sintomas é
importante procurar um serviço
de saúde. As ações de controle
ocorrem, principalmente, na esfera municipal. Quando o foco do
mosquito é detectado, e não pode
ser eliminado pelos moradores de
um determinado local, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser
acionada.
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Número de mortes no trânsito supera
o de crimes violentos em Minas Gerais
Da redação
O medo de morrer vítima de assalto,
latrocínio, agressão, arma de fogo ou
facada assusta o mineiro, mas a causa
de morte que supera todos esses crimes
violentos é outra: o trânsito. Mesmo em
tempos de isolamento social por conta da
pandemia do novo coronavírus, pelo segundo ano consecutivo, um levantamento
da Seguradora Líder, administradora do
Seguro DPVAT no Brasil, aponta números
alarmantes: em 10 estados brasileiros, o
trânsito mata mais do que os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida
de morte. Minas Gerais se destaca neste
ranking mórbido: é o segundo estado com
maior número de óbitos no trânsito.
Um comparativo entre as indenizações
pagas pelo DPVAT e os dados da Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp),
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostra que, em 2019, 10 estados somaram 23.757 indenizações por acidentes
fatais no trânsito. No mesmo período, os
óbitos relacionados aos homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas
de morte totalizaram 16.666.
Em Minas Gerais, a situação é ainda
mais catastrófica. O estado só fica atrás
de São Paulo em número de mortes no
trânsito. Enquanto o estado paulista lidera a lista com 6.026 acidentes fatais no
ano passado, o estado mineiro bate 4.161
sinistros pagos para famílias de vítimas
do trânsito. No mesmo período, foram registrados 3.200 e 2.833 óbitos por crimes
violentos, em SP e MG, respectivamente.
O engenheiro civil e especialista em
transporte Silvestre de Andrade explica
que o número assustador de vítimas de
trânsito é uma questão multifatorial. “Não

é uma causa única, é uma combinação de
fatores. As estradas estão envelhecendo no
Brasil e os carros estão cada vez mais modernos, potentes e velozes. Grande parte
das estradas brasileiras foi construída em
meados do século passado e isso significa
curvas fechadas, rampas fortes, condições
precárias e falta de acostamento. Some-se a isso à crise financeira brasileira, que
piora as condições de manutenção das
rodovias”, diz.

A situação é ainda mais problemática
em Minas pelo fato de possuir a maior
malha rodoviária brasileira, com 269.543
km. “É um estado síntese do Brasil. Uma
malha muito extensa, mal preservada,
com poucas vias duplicadas e rodovias
estreitas com um relevo que não ajuda. E,
dentro das cidades, o desrespeito continua,
não é à toa que existem tantos radares
para tentar diminuir esse incidente. Além
do problema do celular ao volante que é

CIT Senai Fiemg é selecionado para realizar
diagnóstico molecular da COVID-19

bastante sério e que concorre com a ingestão da bebida alcoólica como as principais
causas de acidente grave no trânsito”,
avalia Andrade.
Para ele, mudar esse cenário não é
tarefa simples. “A transformação passa
por melhorias da malha viária em si.
Têm sido feitas concessões, o que traz
níveis de segurança mais altos do que
as demais vias do país. A fiscalização de
trânsito também precisa ser intensifica-

da. Fala-se muito da indústria da multa,
mas existe uma muito maior: a indústria
da infração. O desrespeito à legislação
é campeão em produzir acidentes. Também precisamos de uma Justiça célere e
rigorosa nas questões de trânsito. Além
da educação, desde a infância, sobre
comportamento e legislação do trânsito,
já que toda vez que qualquer um vai para
rua está fazendo parte dele”, acredita o
especialista.

“Herança de governo anterior reflete agora em
momento da crise”, diz deputado Arlen Santiago

O CIT Senai Fiemg foi um dos
selecionados no edital para formação de rede Senai BioMol. A
unidade mineira está capacitada
para realização de exames de diagnóstico RT-PCR, que detecta o novo
coronavírus. O laboratório está em
fase de implantação e vai começar
a operar no fim de julho.
Para controlar a pandemia da
doença, existe a necessidade de
testagem em massa (testes rápidos
portáteis e laboratoriais) para detecção precisa do SARS-CoV-2 e as
estruturas laboratoriais atuais não
têm sido suficientes para atender a
demanda por diagnósticos RT-PCR
no país. A estruturação de uma
rede complementar de laboratórios
tornou-se extremamente necessária

para apoiar uma retomada gradual
e segura das atividades produtivas.
Atualmente, a capacidade é
de 900 testes/dia em unidades do
Senai na Bahia e no Rio de Janeiro.
Com aprovação de nove propostas
de outros institutos para a formação da Rede Senai BioMolecular, a
capacidade mínima vai para 11 mil
testes/dia em todo o país.
Segundo Morgana Zimmermann, pesquisadora do Instituto de
Tecnologia em Alimentos e Bebidas
do CIT Senai Fiemg, é grande a
demanda no estado, por parte das
indústrias, na detecção do diagnóstico da COVID-19 por PCR. “Este tipo
de exame mostra desde o início se
a pessoa já contraiu a doença, mesmo sem ter apresentado sintomas,

e se já está imune. É o mais preciso
atualmente”, afirma.
De acordo com a pesquisadora, o laboratório que está sendo
implementado no CIT Senai Fiemg,
é desenvolvido em uma estrutura
já existente, precisando de poucas
alterações. Em breve vai atender
a indústria no diagnóstico da COVID-19 por PCR. “Outros métodos
disponíveis no mercado apresentam
o diagnóstico após alguns dias das
pessoas terem contraído o vírus.
Isso faz com que ela já possa ter
disseminado a doença para outras
pessoas”, diz Zimmermann.
Com a realização precisa do
diagnóstico da COVID-19, o Senai
está apoiando a retomada gradativa da atividade industrial.

Almg

Unidade mineira foi aprovada no edital para formação da rede Senai BioMolecular

Em meio à pandemia do novo
coronavírus e diante do caos instalado na saúde pública do nosso
país, torna-se inevitável fazer uma
retrospectiva das mazelas ocorridas
ao longo dos anos, que hoje culminam na desassistência da área.
Impossível não relacionar a
atual situação com a gestão desastrosa dos governos petistas
que, apenas no período de 2003
a 2016, deixou de investir R$ 242,4
bilhões na saúde. Não podemos
deixar de lembrar que, em 10 anos
(2008 a 2018), houve a perda de
mais de 41 mil leitos hospitalares no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). De forma geral, passou de 460.656 leitos em 2008,
para 437.565 em 2018, totalizando
23.091 leitos a menos, o que equivale a seis leitos fechados por dia
durante esse período.
O deputado estadual Arlen
Santiago (PDT), que também é
médico e um incansável batalhador pelas causas da saúde, lembra
que durante esse período, e diante
a balbúrdia da saúde pública, já
vinha denunciando a necessidade
de medidas por parte do governo
federal e estadual, sem sucesso.
“Indicamos a necessidade de reajustar a tabela do SUS, aumentar e
regularizar os repasses do governo
federal aos estados e municípios,
a indispensabilidade de financiar

a custos mais baixos as dívidas dos
hospitais, entre outras possibilidades. Infelizmente, todas as medidas
apontadas às gestões passadas não
foram levadas em consideração e,
consequentemente, mantivemos o
setor em ruínas”, diz o deputado.
Com os procedimentos abaixo
do custo, mais de 90% dos hospitais filantrópicos precisou buscar
recursos em bancos e, assim, as
dívidas cresceram ainda mais. Agora, sem crédito, estão deixando de
pagar fornecedores e profissionais
médicos. Com o caos infundido,
a previsão é de que essas instituições sejam fadadas à falência.
Arlen Santiago se demonstra
ainda mais preocupado com o atual
momento de crise, uma vez que, devido ao surto do coronavírus, houve
a suspensão de procedimentos eletivos e o aumento de custos. O
parlamentar destaca que, “há
queda da receita, mas o custo fixo
do hospital não muda. Os hospitais
vão continuar fechando os meses
deficitários. Estão sem receita, mas
precisam manter os profissionais
contratados, têm que gastar ainda
mais com estoque de insumos,
como os equipamentos de proteção
individual, que tiveram preços muito inflacionados por causa da alta
procura em todo o mundo. A conta
não fecha, altos custos x redução
expressiva de faturamento”.

O parlamentar destaca que o
montante das perdas ainda está
sendo calculado, mas observa
que, diante da ameaça real de
fechamento, algumas medidas já
começaram a ser tomadas pelas
instituições, tais como dar férias
coletivas e até mesmo dispensar
funcionários. “Os hospitais grandes ainda conseguem se manter
por um tempo. Mas os pequenos
e médios, que carregam o Brasil, estão quebrando, vão fechar
as portas”, afirma o mandatário.
Arlen salienta que o governo
federal acena estudo através de
uma linha de crédito, por meio
do BNDES, para auxiliar as instituições nesse momento. Ele
reintera que não há uma solução
única e milagrosa e que todos
os governos do mundo lutam
com bravura para administrar
essa área dispendiosa e crucial.
“Para conseguirmos sair dessa
crise e nos preservarmos de pé,
vai requerer a união das três
esferas de governo, o sistema
privado, empresários e etc., de
forma a conseguirmos manter os
hospitais ainda sustentáveis
e conduzindo suas operações de
portas abertas. Não podemos nos
esquecer, nem por um minuto sequer, que estamos lidando com a
manutenção de vidas”, apontou
o médico.
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Estações de Transferência

Estação de transferência do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM)
existirá uma faixa extra de acesso, que será
feita de concreto. Um pavimento rígido
para evitar deformações causadas por
frenagem dos ônibus. Além dessa, teremos
três faixas, uma de ultrapassagem e duas
de circulação livre para os demais veículos.
Passado as estações, o corredor volta a ter
três pistas em cada sentido”, afirmou.
Renato Mafra esclareceu também que,
para a edificação das estações, será necessário realizar a supressão de cerca de 200
árvores. “Todas as estações possuem projeto
paisagístico que prevê o plantio de árvores.
Além disso, como forma de compensação
ambiental, vamos fazer o plantio de árvores
no entorno da Avenida João César de Oliveira. Tudo em acordo às legislações e licenças

“Todas as
estações
possuem
projeto
paisagístico
que prevê
o plantio
de árvores”

Abraão Bruck

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis
um déficit atuarial de R$ 55,7 bilhões. Apenas no ano de 2019, o
Tesouro Municipal teve que aportar
um valor extra de R$ 639 milhões
para conseguir honrar o pagamento de todas as aposentadorias e
pensões.
O projeto de lei também prevê a recomposição do valor dos
proventos, em cumprimento à
determinação constitucional, dos
aposentados e pensionistas sem
direito à paridade remuneratória,
retroativos aos meses de janeiro
de 2019 e de 2020 (disposto no §
8º do art. 40 da Constituição da
República).

Ajuste na alíquota
Caso não seja aprovada a lei
para adequação da alíquota até
31 de julho, conforme a Portaria
1.348/19 do Ministério da Economia, o Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP) do município
será suspenso. Isso acarretaria no
impedimento de transferência voluntária de recursos, da concessão
de avais, das garantias e das sub-

venções pela União e da concessão
de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras
federais a Belo Horizonte.
“A suspensão do CRP traria
sérios impactos às receitas de
Belo Horizonte, sobretudo em um
momento tão particular e impactante em função da pandemia da
COVID-19, que já prevê uma queda
de arrecadação de R$ 1 bilhão”,
disse o secretário de Planejamento,
Orçamento e Gestão, André Reis.
Segundo o secretário, o aumento da alíquota contribuirá
para reduzir o déficit previdenciário, mas o Tesouro Municipal ainda
terá que aportar uma quantidade
considerável de recursos para
fechar as contas do regime de
previdência municipal.
“Para 2020, estima-se que o
aumento da alíquota gerará uma
arrecadação de R$ 25 milhões,
frente a um déficit de R$ 831 milhões. Já para 2021, o déficit projetado é de praticamente 1 bilhão
de reais, sendo que o alívio com o
aumento da alíquota será de R$ 50
milhões”, informou o secretário.

ambientais”, ressaltou. Segundo a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), hoje, existem
cerca de 1.500 árvores na avenida.

Conexão
O Corredor Norte-Sul é o principal do
Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).
Os demais (Ressaca e Leste-Oeste) serão
interligados a ele, conectando as regiões
Norte e Centro-Sul da cidade. Serão dois
terminais de integração e dez estações de
transferência, além das obras de requalificação das vias, reforma de meios-fios,
sarjetas e de passeios com acessibilidade
para pessoas com deficiência visual.

As Estações de Transferência são locais
que permitem a integração física para
troca de ônibus com tarifa única, ou seja,
sem pagar nova passagem. Suas estruturas
estarão localizadas ao longo do Corredor
Norte-Sul e serão caracterizadas para oferecer conforto e segurança aos usuários.
Todas elas foram dimensionadas de
modo a atender a demanda de passageiros
de acordo com a região de instalação e as
características das viagens. O projeto das
estações visa à execução industrializada,
que se adere às características de Contagem. Cada estação será composta por três
estruturas: estação municipal, estação metropolitana e anexo central, com bilheteria
única para embarque.
As Estações de Transferência, junto dos
Terminais, são os locais onde irão ocorrer
as integrações e transferências dentro do
SIM. O pagamento das tarifas será realizado antecipadamente nas bilheterias. As
estações estarão localizadas no canteiro
central, em plataforma elevada para embarque em nível, de modo a atender simultaneamente ambos os sentidos de tráfego.

Município de Nova Lima
entra na “onda branca”

PL enviado à Câmara de BH quer
alterar alíquota de contribuição

Diante da proximidade do
prazo limite de 31 de julho para
que todos os estados e municípios
brasileiros se adequem a dispositivos da Emenda Constitucional
103 (reforma da Previdência) e em
razão das sanções previstas no caso
de não aprovação da lei, a Prefeitura de Belo Horizonte encaminhou
à Câmara Municipal um projeto
de lei que altera de 11% para 14%
a alíquota de contribuição dos servidores ativos do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS BH).
O novo índice também vale para
aposentados e pensionistas que
recebem acima do teto do INSS
(R$ 6.101,06).
O projeto atende a dispositivo
obrigatório do governo federal,
que determina que a alíquota
cobrada dos servidores de estados
e municípios não poderá ser inferior à aplicada aos servidores da
União, a não ser que o regime seja
superavitário, o que não é o caso
de Belo Horizonte.
De acordo com o último cálculo atuarial (base 2018), o Fundo
Financeiro do RPPS BH apresentou

Com início na LMG-808, em Nova
Contagem, o Corredor Norte-Sul segue
até a Rua do Registro e passa pelo centro
histórico (ruas Bernardo Monteiro, Doutor
Cassiano e João Camargos). Na altura do
bairro Beatriz, segue por toda a avenida
João César de Oliveira até a Avenida David
Sarnoff, no bairro Cidade Industrial.
A Transcon informa que posteriormente as Avenidas Dilson de Oliveira e
Carmelita Drummond Diniz (Maracanã)
serão incorporadas ao Corredor, para desviar parte do fluxo de veículos do centro
histórico.

Por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Prefeitura
de Nova Lima fará a adesão ao
Plano Minas Consciente. Os tipos
de estabelecimentos que poderão
funcionar, bem como aqueles que
terão suas atividades interrompidas, são os determinados pelas
“ondas” estabelecidas pelo plano
do governo do estado, sendo que
nossa região está hoje na “onda
branca”.
É importante esclarecer que,
para a flexibilização do comércio,
iniciada no dia 5 de maio, o governo municipal havia se baseado
em fatores como dados epidemiológicos constantemente acompanhados (dos 110 casos confirmados
até o momento, 94 pacientes já se
recuperaram e apenas 4 passaram

por internação; a cidade também
não registrou nenhum óbito confirmado por coronavírus); além
do conhecimento detalhado do
comércio local, que conta com
pequenos empreendimentos em
sua maioria e os maiores, que são
do setor de alimentação (como
supermercados), já estavam em
funcionamento.
Além disso, desde o início da
pandemia, mais de 2 mil ações de
notiﬁcação, orientações verbais,
ações educativas e de conscientização, panfletagem, fechamentos,
atendimentos a denúncias, operações e conferência de planos de
ação de empresas foram realizadas
pelo poder público municipal, por
meio das equipes da Divisão de
Fiscalização de Atividades Urba-

nas (Dfau), Vigilância Sanitária e
Guarda Civil Municipal, e o apoio
do Polícia Militar.
Vale lembrar ainda que, quando se fez necessário, a Prefeitura
de Nova Lima enrijeceu as determinações de funcionamento
dos restaurantes, proibindo a
colocação de mesas nos passeios
e a comercialização de bebidas
alcoólicas para o consumo no
interior dos estabelecimentos, e
estabelecendo o tempo máximo
de uma hora para permanência
do cliente.
A prefeitura prepara decreto
para publicação adequando a
flexibilização ao plano do governo
do estado e complementando
com regras específicas para nossa
cidade.
Divulgação

A Autarquia Municipal de Trânsito e
Transportes de Contagem (Transcon) deu
início na semana passada a mais uma
importante obra de mobilidade na cidade.
Com cerca de seis quilômetros, o segundo
trecho do Corredor Norte-Sul vai reestruturar a Avenida João César de Oliveira,
com a readequação da via e construção
das estações de transferência do Sistema
Integrado de Mobilidade (SIM).
Com investimentos de R$ 57,5 milhões,
financiados pelo Banco de Desenvolvimento
da América Latina, também conhecido como
Corporação Andina de Fomento (CAF), a
segunda etapa do Corredor começa no Complexo Viário do Beatriz e termina na Avenida
General David Sarnoff, na Cidade Industrial.
Nesse trecho, as Avenidas João César de
Oliveira e General David Sarnoff passarão
por obras de pavimentação, novo calçamento com piso tátil, adequação de canteiro
central, ampliação de espaços, revitalização
de sinalização e construção de oito das dez
estações de transferência do SIM. A previsão
é que as intervenções sejam concluídas no
primeiro semestre de 2021.
A etapa de fresagem e nova pavimentação da Avenida João César de Oliveira terá
início no dia 20, na altura do Complexo
Viário do Beatriz. O trecho estará devidamente sinalizado pela Transcon. A orientação é para que os motoristas busquem
rotas alternativas para evitar retenções nos
horários de pico. Agentes de trânsito farão o
monitoramento constante da região.
O engenheiro da Transcon, Renato Mafra, detalhou como será a construção das
estações no canteiro central da principal
avenida do município. “As faixas à esquerda da Avenida João César de Oliveira, nos
dois sentidos, serão de passagem exclusiva
para o SIM. No trecho das estações, que terão cerca de 200 metros de comprimento,

Divulgação

Contagem: obras do segundo trecho
do Corredor Norte-Sul são iniciadas

C I D A D E S

23 a 30 de maio de 2020

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)
aderiu ao programa “Minas Consciente”,
do governo estadual, para retomada
das atividades econômicas de forma
setorizada. O prefeito Antônio Almas
(PSDB) destacou que não haverá flexibilização, pois continua permanecendo o
funcionamento das atividades essenciais,
ocorrendo apenas algumas alterações, já
que o município aderiu à “onda verde”.
O plano do estado é dividido em quatro “ondas”: “verde”, serviços essenciais;
“branca”, baixo risco; “amarela”, médio
risco; e “vermelha”, alto risco. “A decisão
de mudança de ‘onda’ não depende só
de Juiz de Fora. No pré-covid tínhamos
108 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e hoje são 154. E a taxa de
ocupação é de 68,83%. Esse é um dos
quesitos para se mudar de ‘onda’ ou retroceder, além da análise do isolamento
social, que hoje está em 52,6%, e o ideal
é 70%”, ressaltou o prefeito.
A Secretaria de Saúde (SS) será
responsável por monitorar os indicadores
epidemiológicos e a capacidade assistencial de saúde do Município, e orientar a
manutenção do processo de retomada das
atividades econômicas, podendo determinar, quando for o caso, nova suspensão
das respectivas atividades, ou recuo das
medidas. O avanço para novas ‘ondas’ se
dará a cada 21 dias, mas a possibilidade
de retrocesso, em caso de agravamento,
deverá ser sempre imediata.
O secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, explicou que a saúde é prioridade,
mas a economia tem que ser avaliada
constantemente: “Tivemos a queda de
1/3 da arrecadação, bem como do Fundo
Nacional de Educação Básica (Fundeb),
que ultrapassou R$ 20 milhões em abril.
Isso diminui a capacidade de resposta do
município. Até o presente momento não
recebemos nenhum recurso para suprir
essa perda por parte do governo federal.
Tem a previsão de recebermos R$ 54 milhões em quatro parcelas, o que não supre
a necessidade da queda de arrecadação”.
De acordo com o novo Decreto Municipal nº 13.959, que altera o 13.893,
de 16 de março de 2020, as atividades
já autorizadas permanecem abertas,
ampliado-se o funcionamento para
outras atividades. São elas:
Comércio varejista de tecidos e
artigos de armarinho;
Fábricas e indústrias;
Comércio atacadista em geral;
Óticas;
Seguros e planos de saúde;
Consórcios;
Lava-jato e estacionamento;
Concessionárias e revendedoras
de veículos;
Serviços de reboque;
Lavanderias;
Manutenção de equipamentos de
informática e comunicação;
Bares e similares (sem entretenimento).

Divulgação

Juiz de Fora adere ao programa “Minas
Consciente” e altera decreto municipal

Prefeito Antônio Almas destacou que não haverá flexibilização
O comércio tem novo horário, das 10
às 16 horas, com exceção dos seguintes
ramos: hipermercados, supermercados,
mercados, mercearias, hospitais, clínicas
de diversas especialidades, incluindo
veterinárias, farmácias e drogarias,
obras, borracharias, reboque, cartórios,
serviços funerários, fábricas e indústrias,
que manterão horário regular de trabalho. Comércios atacadista e varejista
dependem da subclasse, devendo ser
consultado no anexo do decreto.
Em relação às lanchonetes, restaurantes, bares e similares, o funcionamento
obedece às mesmas regras já estabelecidas: aberto ao público até as 19 horas,
sem entretenimento, proibido autosserviço
e necessidade de manter distanciamento
de dois metros entre as mesas, bem como
adotar medidas de higiene recomendadas
pelos órgãos de saúde. Após as 19h, só é
permitido serviço de entrega (delivery).
Os estabelecimentos com mais
de uma atividade licenciada e prevista
no Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), somente poderão
funcionar se todas elas estiverem expressamente autorizadas pela “onda verde”,
ou se, pelo menos uma delas, desde
que seja a maior geradora da receita
da empresa.

Regras de segurança
Limitar o número de clientes e
funcionários, evitando aglomerações,
restringindo a uma pessoa para cada oito
metros quadrados;
Impedir atendimento de clientes
que não estejam usando máscaras;
Disponibilizar permanentemente
lavatório, com água potável corrente,
sabonete líquido ou produto antisséptico,
toalhas de papel e lixeira para descarte
ou dispensers com álcool gel 70%;
Limitar entrada de clientes no
estabelecimento e manter distância
mínima de dois metros entre pessoas
nas filas de caixas e corredores. Essa
distância também deve ser mantida entre
os colaboradores;
Utilizar faixas ou marcações para
limitar a distância mínima entre o cliente
e o colaborador, em casos onde a conver-

sa é essencial (açougue, frios e fatiados,
caixas e outros);
Afixar cartazes de orientação aos
clientes sobre medidas que devem ser
adotadas durante as compras e serviços;
Manter o estabelecimento arejado
e ventilado;
Executar desinfecção e higienização várias vezes ao dia;
Orientar os colaboradores quanto
às práticas de higiene pessoal dentro e
fora do ambiente de trabalho;
Afastar funcionários com sintomas
de síndrome gripal e orientá-los a permanecer em isolamento domiciliar por
14 dias, além de procurar atendimento
médico;
Frutas e verduras fracionadas, pães
e similares só poderão ser comercializados na existência de local adequado,
evitando-se o autosserviço;
Não oferecer e/ou disponibilizar
produtos e alimentos para degustação;
Atividades administrativas, serviços de manutenção de equipamentos,
dependências e infraestruturas, bem
como televendas, referentes aos estabelecimentos cujas atividades não são
consideradas essenciais, poderão ser
realizadas com adoção de escala mínima
de pessoas e, quando possível, preferencialmente por meio virtual.
Caso sejam descumpridas as determinações, será efetuado o pagamento de
multa, conforme Artigo 1º, c/c 3º, c/c § 2º
do Artigo 4º, c/c 6º, da Lei nº 11.197, de 3
de agosto de 2006, bem como o Parágrafo Único do Art. 6º, do Decreto nº 9.117, de
1º de fevereiro de 2007, para cada uma
das obrigações não cumpridas. A multa
é de R$ 404,14 (para cada item), sendo
aplicada após o estabelecimento ter sido
notificado e reincidido na penalidade.
O estabelecimento cuja atividade não
é essencial, ou seja, não está descrito no
decreto, não pode ficar aberto ao público,
podendo funcionar apenas através de
televendas ou por meio virtual. Caso desobedeça a norma, será notificado, e, se
insistir no funcionamento, será interditado
até o fim do estado de calamidade pública,
com as mesmas regras descritas acima. Se
a interdição for descumprida, em qualquer
um dos casos, será aplicada multa grave.

A Prefeitura de Uberlândia realizou a
distribuição de 19 cestas básicas aos moradores do Condomínio do Idoso, espaço
pertencente à Secretaria Municipal de
desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. A entrega é mais uma das diversas
ações municipais para reduzir a propagação do coronavírus, bem como minimizar
os efeitos sociais da pandemia, sobretudo
nas pessoas que mais necessitam.
Junto das cestas foi entregue um
conjunto com dez máscaras laváveis e
reutilizáveis em cada uma das residências
habitadas atualmente. Na semana passada, também foram repassados kits com
álcool em gel para os idosos e constantemente eles são informados sobre como

Araípedes Luz

Uberlândia entrega cestas básicas para
moradores do Condomínio do Idoso

evitar o contágio da COVID-19. Com esta
ação, a prefeitura também contribui para
diminuir a circulação dos atendidos, que
não precisam sair do Condomínio do Idoso para adquirir os materiais recebidos.

O Condomínio do Idoso é um
projeto pioneiro inaugurado em
junho de 2008, durante o primeiro
mandato do prefeito Odelmo Leão
(PP). O espaço está localizado no
bairro Guarani e conta com 24 casas,
sendo que cada uma possui 32 metros
quadrados dispostos de sala, cozinha,
banheiro, quarto, varanda e área de
serviço, tudo feito de acordo com as
normas técnicas de acessibilidade.
O equipamento social permite desenvolver atividades que possibilitam
uma melhor integração e convivência
social entre os idosos, assegurando a
eles segurança, conforto, dignidade,
cidadania e acessibilidade.
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PAU LO C E SA R P E D R O SA
MINISTRO DO TURISMO APRESENTA AÇÕES PARA HOTELARIA

Hoje em Dia

EDIÇÃO DO BRASIL

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (foto), reuniu-se por videoconferência
com representantes dos setores hoteleiros e de parques temáticos. Na oportunidade, ele
apresentou as últimas ações realizadas para ajudar o setor, grande afetado pela pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas estão à disponibilização do crédito de R$ 5
bilhões para os micros, pequenos e médios empresários e o lançamento do selo “Turista
Protegido”, que garantirá a segurança sanitária dos empreendimentos turísticos. Estão previstos 16 protocolos de
boas práticas, que buscarão ser segmentados de acordo com as especificidades de cada um dos setores atendidos,
como meios de hospedagem, agências de turismo, locadoras de veículos, transportadoras, parques temáticos,
casas de espetáculo, guias de turismo. Vamos esperar que essas medidas salvem o segmento, que é um dos mais
importantes para a economia, e que gera muitos empregos e divisas. (Informações: MTur)

CANAL ABERTO
Prefeitura poderá reabrir o comércio gradualmente. A Prefeitura de Belo Horizonte poderá
autorizar a reabertura gradual do comércio a
partir do dia 25 de maio. Mas isso depende de
parâmetros epidemiológicos estabelecidos pelo
Comitê de Enfrentamento à COVID-19, grupo de
especialistas criado pela PBH. Acontece que o
índice de isolamento social caiu muito na capital
mineira, o que pode inviabilizar essa flexibilização. A equipe analisará aspectos como números
de mortes e casos confirmados, disponibilidade
de leitos e índice de transmissibilidade do vírus.
Tudo tem que ser feito de acordo com as normas
e procedimentos que atendam às recomendações
das autoridades de saúde. O Mercado Central,
por exemplo, foi reaberto e ficou decidido que
haverá redução no número de pessoas em circulação no interior. Se a população não respeitar o
isolamento, não há como retomar as atividades
de todos os setores, que serão reabertos por fases.

Brasileiro manterá consumo reduzido após
pandemia. Uma pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) mostra que, de
cada 4 brasileiros, 3 vão manter o nível de
consumo reduzido após a pandemia do coronavírus. A pesquisa revelou ainda que, de
um grupo de 11 bens de consumo, apenas
dois terão maior procura durante os 3 meses
após o fim do isolamento: roupas e calçados. O medo de perder o emprego é um dos
motivos que contribui para a expectativa dos
brasileiros de continuar freando o consumo.
A pesquisa da CNI mostrou que metade dos
trabalhadores tem um medo grande de perder o emprego. E, por fim, o estudo mostra
também que mais da metade dos brasileiros
está endividada. A verdade é que a retomada
positiva da economia levará um tempo para a
recuperação do poder de compra, porque essa
pandemia abalou todo o mundo.

MERCADO IMOBILIÁRIO APOSTA EM BOM MOMENTO
O setor imobiliário vê o
atual cenário como uma boa
oportunidade para dar uma
reaquecida, com juros mais
baixos e taxas de financiamento em queda, após dois meses
de isolamento social, devido à
pandemia de COVID-19. Com
os juros da taxa Selic em 3%,

o menor patamar de todos
os tempos, e com a perspectiva, segundo economistas,
de cair ainda mais até o final
de 2020, investir em aluguel
neste momento torna-se rentável. “As pessoas que decidem
comprar uma propriedade e
a colocam para aluguel po-

dem ganhar com a renda e a
valorização do bem”, analisa
Adriana Magalhães, diretora
de uma imobiliária de Belo
Horizonte. A valorização média
dos imóveis foi de 9,4% ao ano,
isso representa 44% acima dos
rendimentos da poupança, no
mesmo período.

CONSUMO ELEVADO DE ÁLCOOL PREOCUPA NO ISOLAMENTO
O aumento do consumo
de álcool durante o período
de isolamento social provocado pela pandemia do
novo coronavírus é muito
preocupante. Diante desse
crescimento, a Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead)
lançou a campanha #SejaLuz,
para mostrar coisas positivas

na internet, como os botecos virtuais, e orientando a
respeito dos cuidados não
apenas com o álcool, mas
com o tabaco e outras drogas
nessa fase de quarentena.
Uma das consequências mais
sérias do consumo de álcool
é a possibilidade do aumento
da violência doméstica e de
feminicídio, haja vista que

as pessoas ficam com efeito
de mais sedação, o que aumenta a impulsividade. Além
disso, algumas pessoas que
aumentaram a ingestão da
bebida durante o isolamento
podem manter esse hábito
pós-quarentena e, em longo
prazo, se transformar em um
dependente.
(Informações: Agência Brasil)

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 e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Da redação
Ei, estou te vendo, concentra aqui!”. É assim
que a educadora física
Thaís Vaz costuma chamar atenção
dos seus pequenos alunos durante
as lives (transmissões ao vivo) da
academia que trabalha. Desde que
a situação global fez as rotinas serem
construídas a partir de casa, vários
profissionais da educação física estão
dando aulas para os alunos on-line. A
Thaís produz conteúdo, especialmente, para que as crianças se exercitem
e gastem energias acumuladas
durante a quarentena, com dois
dificultadores: o espaço limitado de
uma casa ou apartamento e a concorrência ferrenha de smartphones,
TV’s e tablets.
“Durante as lives, temos algumas
artimanhas para manter a criança
interessada, como interagir com ela.
Dessa forma, ela vê que está sendo
observada. Os tablets e celulares são
nossos grandes concorrentes, então a
gente precisa improvisar para conseguir chamar a atenção delas. Criança
gosta de brincar com outra criança,
alguns adultos não têm muita paciência para brincadeiras infantis.
Gosto muito de usar jogos, inclusive,
os antigos, adaptados para espaços
menores, como vivo-morto, estátua,
imitação do andar dos animais, jogos
de damas e xadrez. O adulto acaba
se divertindo também ao relembrar o
que fazia antigamente”, indica Thaís.
Como a concorrência com as
tecnologias é desleal, já que jogos
e aplicativos on-lines estão cada vez
mais atrativos e modernos, a dica da
Carolina Midori, coordenadora de

atividades infantis de uma rede de
academias, é criar uma rotina prazerosa para evitar o ar de “obrigação”.
“Os pais devem tentar sempre seguir
os mesmos horários para a atividade
física. A partir daí, a criança deve se
sentir atraída pelo exercício que será
executado. Devemos oferecer uma
atividade adequada com os interesses e necessidades da faixa etária que
ela se encontra. Lembrando que a
criança deve ter como objetivo a brincadeira também. Não ser tão rígido
ajuda tornar a prática agradável”, diz.
A rotina de atividades físicas para
as crianças é tão benéfica que deve ir
além do período de isolamento social.
“O exercício físico tem ficado muito de
lado por todos, principalmente pelos
pais, que acabam não introduzindo
a prática na vida dos filhos. Quando
se tem uma rotina de escola, rua e
amigos costuma-se ter um pouco mais
de atividade física fora, mas dentro
de casa a criança não está gastando
energia, está só acumulando calorias
e isso, assim como para o adulto, faz
mal à saúde. Com o tempo, maus
hábitos refletem na vida e para criança
não é diferente. A rotina de exercício
físico precisa ser implantada independente do isolamento social, mas
ainda mais com ele, porque a criança
tem um tempo de ócio muito grande”,
lembra Thaís.
Para educadora, ainda que as
atividades tenham como desafio o
espaço físico limitado, o importante
é estar em movimento. “Mesmo
que não sejam atividades de muito
gasto calórico, nós as utilizamos
para desenvolver outras habilidades
na criança, como atenção, reflexo e
coordenação motora”, finaliza.

Pixabay

Crianças precisam de rotina de atividades
físicas para evitar excesso de TV e smartphone

A

partir de
5 anos, as
crianças
estão cheias de
energia e parecem
amar brincar com
itens domésticos.
Uma sugestão é
que os pais deixem
uma área da casa
disponível para essas atividades e
que eles selecionem alguns objetos seguros para
as crianças explorarem.

Sugestões de atividades
Quente e frio
Os pais podem esconder alguns objetos pela casa e darem pistas para as crianças, informando se está quente
(quando chegarem perto) ou se está frio (quando estiverem longe do objeto);
Eles podem estar espalhados em diferentes ambientes, alturas e níveis de dificuldade pela casa.

Benefícios: trabalha noção e exploração espacial, concentração e coordenação geral.

Gincana da roupa
Duas ou mais pessoas devem brincar;
Peça para a criança vestir 5 peças de roupas (camiseta, calça, bermuda, etc,);
Quando autorizado, os participantes devem tirar uma de cada vez. Ganha o que for mais rápido.

Benefícios: trabalha concentração, memória e oralidade.

Telefone sem fio
O ideal é que tenham, pelo menos, 3 pessoas brincando. A primeira passa uma informação para a segunda,
como se estivesse contando um segredo (falando baixinho). Isso segue até a última pessoa;
Quando chegar na última, a pessoa não pode falar e deve fazer mímica ou desenhar no papel o “segredo”.

Benefícios: trabalha noção corporal, agilidade e coordenação motora.
Fonte: Kids & Acqua, Bodytech.

Mourão Panda

Esperança do América na Série B,
Matheusinho quer voltar por cima
Matheusinho:
“Para mim, a
paralisação do
calendário foi
importante, pois
consegui me
recuperar bem
em casa”

Apesar da paralisação do calendário do futebol brasileiro, um
atleta em especial conseguiu utilizar
o tempo sem jogos de maneira positiva. Trata-se do meia Matheusinho,
que disputou apenas três jogos na
temporada por causa de uma torção
no tornozelo esquerdo.
Antes da paralisação, o atleta já
vinha trabalhando no Departamento
Médico, junto aos fisioterapeutas,
e estava em fase final de recuperação. Esse tempo em casa tem sido
importante para a sua recuperação
completa, seguindo a rotina de tra-

tamento para voltar aos treinos em
sua plenitude.
Para mim, a paralisação do calendário foi importante. Eu consegui me
recuperar bem da lesão no tornozelo
para voltar com força total e ajudar o
América. Sinto que estou bem recuperado, isso é muito bom. Em casa,
estou conseguindo fazer bem todas
as atividades e sinto que vou voltar
totalmente recuperado, pronto para
ajudar, analisa o atleta.
Para garantir a melhor recuperação possível, a cria do DNA
Formador do Coelhão segue fazendo

o seu consórcio multibrasileiro

os treinamentos de casa para não
perder o ritmo.
As atividades estão sendo de
muita intensidade. Felizmente, estou
pronto. Só de estar bem fisicamente,
já fico muito satisfeito. Espero poder
voltar bem e ajudar os companheiros
na sequência dos nossos objetivos,
comenta o jogador.
Matheusinho ainda não atuou
sob o comando do técnico Lisca,
mas acompanhou de perto seus
treinamentos no CT Lanna Drumond.
Pelo que pode observar, o meia americano ficou com ótimas impressões
do comandante e espera a oportunidade de trabalhar junto em campo.
Minhas impressões foram as
melhores possíveis. Pelo pouco
que convivi com o Lisca, já pude
ver que se trata de um treinador de
muita competência e caráter. Tenho
certeza de que ele vai nos ajudar
muito no decorrer da temporada,
pontua o meia.
O jogador ainda contou um
pouco do que vem fazendo nessa
quarentena e da importância da
família nesse período.
Nessa quarentena tenho feito
muitas coisas. Só de poder estar com
a família, já fico muito feliz. Tenho
feito muitas coisas, geralmente
treino durante 3 horas pela manhã.
À tarde costumo jogar videogame e
também ajudo em algumas tarefas
em casa. No período da noite, gosto
de ver séries e também dou continuidade no videogame, que é uma
das coisas que mais gosto de fazer,
finaliza Matheusinho.

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

Os efeitos da COVID-19
no futebol – Parte IV

E

m tempos de pandemia
de coronavírus, os fãs
de futebol e outros
esportes coletivos
sentem falta de acompanhar
os campeonatos, suspensos
por tempo indeterminado,
ou simplesmente de praticar
a sua modalidade preferida.
No momento em que a Europa
avança no alívio das medidas
de isolamento, o assunto divide
governos, dirigentes esportivos
e até jogadores – em muitos
casos, a preocupação financeira
se sobrepõe à sanitária.
O futebol brasileiro após quase dois meses de paralisação
e mesmo com alguns estados
vivendo dias difíceis com a pandemia do novo coronavírus, está
retomando suas atividades. Porém, o tema divide opiniões. De
um lado, a comunidade científica
que aponta os riscos do retorno
do futebol. De outro, estão jogadores, funcionários dos clubes,
entidades esportivas e investidores que defendem o retorno das
atividades de forma gradual, até
porque, os prejuízos contabilizados até aqui são enormes.
Dentre todos os cuidados das
pessoas diante da COVID-19,
todos os clubes de futebol também tiveram
que aderir a cautela
com seus jogadores para
que, quando os campeonatos retornarem, a forma
física e a parte tática não
sejam afetadas de maneira demasiada. Visto
isso, foram direcionados
planos de treinamento
para os atletas manterem as
atividades dentro de suas próprias casas.

Aqui em Minas Gerais, o
primeiro clube a promover o retorno dos jogadores aos treinos
é o Atlético. Com autorização
da Prefeitura de Vespasiano,
município onde está localizado
seu Centro de Treinamento, o
Galo Carijó já realizou os testes
para a COVID-19 nos atletas que
o técnico Jorge Sampaoli vai
trabalhar. As atividades tiveram
início no último dia 19 de maio.
Cruzeiro e América também já
conseguiram autorização do
Poder Público e deram início
às testagens. Tudo indica que
Coelho e Raposa já retornem
aos treinos na próxima semana.

Assim como no resto do
mundo, há preocupações
entre as federações, clubes
e jogadores brasileiros
com as possíveis consequências de voltar às
atividades. Entre diversas
indefinições, há uma espécie de consenso de que
o retorno das competições
se dará, em um primeiro
momento, sem torcida nas
arquibancadas, para evitar
aglomerações. É difícil dizer se
o Brasil está preparado para a
retomada do futebol. Hoje, a
quantidade de envolvidos para
a realização de uma partida, é
muito maior que 22 jogadores
e isso pode representar um
risco para as pessoas.
O assunto precisa ser debatido, esclarecido e exaustivamente procurar soluções, mas
sem pressão econômica, sem a
pressão de retorno, com todos
os dias tendo que aumentar o
número de pessoas que perdem
as vidas, com todos os dias vendo parentes sequer poderem se
despedir dos seus entes.
A verdade é que, mesmo
com esse recomeço, o futuro
do futebol brasileiro é uma
incógnita por conta
da pandemia. Com as
partidas paralisadas
por tempo indeterminado, a temporada
já apertada pode ser
e n ce r ra d a a p e n a s
em 2021. Como não há
previsão de controle
da expansão do vírus,
ainda não há uma definição sobre quando os
jogos serão retomados aqui
no Brasil.
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