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covid: 10 milHÕes de sAlários reduzidos
m levantamento do 
Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV 
apontou que, em 

média, cerca de 38% dos 
empresários da indústria, 
construção, serviços e co-
mércio reduziram propor-
cionalmente salário e jor-
nada dos seus funcionários, 
de acordo com a MP 936. 
Os dados mostram que os 
trabalhadores que mais 
sofreram diminuição no 
ganho mensal são também 
aqueles com as menores 
rendas: as remunerações de 
até R$ 2.100 representam 
69,3% dos afetados. “Os 
segmentos mais atingidos 
foram os relacionados aos 
serviços prestados às famí-
lias, como de alimentação e 
alojamento. Apesar disso, a 
expectativa da maioria das 
empresas do setor é de que 
voltem às atividades nor-
mais até o final do quarto 
trimestre”, analisa Viviane 
Seda, coordenadora da 
pesquisa.
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Enquanto o debate em Brasília se concentra na possível 
alteração da data para realização das eleições municipais deste 
ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assegurou que os prazos 
para as convenções partidárias estão mantidos. Assim, em 30 
dias, o processo deve acontecer em todo o país, inclusive em Belo 
Horizonte, onde um grupo liderado pelo deputado João Vítor 
Xavier (Cidadania) e pelo PT promete fazer oposição ao prefeito 
Alexandre Kalil (PSD), atualmente nome forte para reeleição 
junto ao eleitorado de Belo Horizonte.

deputado João vítor Xavier 
desponta como líder da 

oposição ao prefeito Kalil

o prefeito Kalil mantém grande
popularidade na capital mineira
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Anualmente, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 29 mil bebês nascem com cardiopatia congênita, uma má forma-
ção na estrutura do aparelho cardiocirculatório. Dessas, quase 6% morrem antes de completar um ano de vida. No mundo, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 130 milhões de crianças sejam afetadas por essa condição, que é formada 
ainda no desenvolvimento do embrião. Apesar de já existirem exames que podem ser feitos durante a gestação, a grande 
maioria desses pacientes são identificados logo ao nascer por meio um procedimento gratuito, rápido, não invasivo, indolor e 
obrigatório, oferecido pelo SUS: o teste do coraçãozinho.

Cardiopatia congênita afeta 
29 mil crianças todo ano

milhares de empresas estão 
aptas a solicitar crédito

em programa do governo

Em média, 35.370 empresas 
já podem solicitar linhas de 
crédito aos bancos, tendo como 
base a Lei Federal que instituiu 
o Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (PRonampe), 
proposto com a finalidade de 
amenizar a crise dos empreen-
dimentos devido à pandemia 
mundial. Segundo levantamen-
to realizado pela Prefeitura de 
Montes Claros, estão habilitadas 
13.110 microempresas, 1.032 
empresas de pequeno porte e 
21.219 microempreendedores 
individuais.
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Cultura do “faça você mesmo” tem
sido escape durante o isolamento

A internet pode ser aliada na hora de aprender diversas coisas. E não estamos 
falando de cursos a distância, mas de “por a mão na massa” e descobrir novos 
talentos. A cultura do “faça você mesmo” tem ganhado força e sido um escape em 
meio ao isolamento. Receitas inovadoras, artesanato e até pequenas reformas na 
casa caíram no gosto da população.

73% das notícias falsas sobre coronavírus
circulam por meio do WhatsApp

Na era da tecnologia cada vez mais avançada e do acesso rápido aos conteúdos virtuais, 
principalmente por meio das redes sociais, todo cuidado é pouco para não ser enganado 
ou repassar uma fake news. O fenômeno está presente nos mais diversos segmentos da 
sociedade. Nesse difícil momento de pandemia, as notícias falsas são ainda mais perigosas. 
Um estudo da Fiocruz revelou que 73,7% das informações inverídicas sobre o coronavírus 
circularam pelo aplicativo WhatsApp. Confira a entrevista sobre este tema com Rafael 
Faben, advogado especialista em direito digital e proteção de dados pessoais.
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coronavírus e fake news: dois problemas
graves que precisam ser combatidos

Você já recebeu uma notícia por algu-
ma rede social e repassou o material 
adiante sem checar sua veracidade? 

É provável que já tenha feito isso e ajudou, 
mesmo que de forma inconsciente, a virali-
zar uma fake news. Segundo uma pesquisa 
feita pela Kaspersky, empresa global de 
cibersegurança, 62% dos brasileiros não con-
seguem reconhecer uma informação falsa.

Nesse momento de pandemia da CO-
VID-19, as notícias falsas são ainda mais 
perigosas. Um estudo desenvolvido pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou 
que 73,7% das informações inverídicas so-
bre o coronavírus circularam pelo aplicativo 
WhatsApp. Outros 10,5% foram publicadas 
no Instagram e 15,8% no Facebook.

O fato é que com o avanço tecnológico 
e a velocidade com que as coisas percorrem 
o mundo, não é difícil ser enganado por 
uma fake news. Elas estão presentes nos 
mais diversos segmentos da sociedade. 
O compartilhamento desses conteúdos 
enganosos favorece a desinformação. Para 
falar do impacto disso em nosso cotidiano, 
o edição do Brasil conversou com Rafael 
Faben, advogado especialista em direito 
digital e proteção de dados pessoais.

rafael Faben, advogado especialista em
direito digital e proteção de dados pessoais

o que é fake news? Quando surgiu esse 
movimento?

Quando analisamos o termo em uma tradução literal, 
significa uma notícia falsa. Elas são elaboradas por pes-
soas de má índole e veiculadas em massa, criando uma 
situação como se aquela informação fosse verdadeira, 
seja de cunho político, religioso, saúde, esporte e etc. Esse 
tipo de conteúdo faz com que todos creiam quase que de 
forma inequívoca, inclusive, podem influenciar a opinião 
pública. O fenômeno atinge muita gente, pois, ao receber 
uma fake news, os indivíduos compartilham com grupos 
de amigos, que, por sua vez, também enviam para outros.

Embora o assunto seja extremamente atual, as 
fakes news remontam de muitas décadas atrás, mas 
não existe uma data definida de quando isso começou. 
Elas ganharam mais intensidade em 2016, durante a 
campanha presidencial nos Estados Unidos. Segundo 
consta, houve disseminação de informações falsas 
sobre a candidata Hilary Clinton, o que a prejudicou e 
culminou com a eleição de Donald Trump.

onde elas são mais comuns hoje em dia?
Como temos mais facilidade em acessar e transmitir 

informações, seja por aplicativos de conversa ou redes 
sociais, a forma como as pessoas se comunicam favorece 
a disseminação pelo meio virtual. Hoje, recebemos 
uma grande quantidade de notícias verdadeiras e de 
fontes confiáveis em grupos de WhatsApp, mas tam-
bém tem uma parte que são falsas. As mídias digitais 
potencializaram esse fenômeno, porque na ânsia de 
compartilhar um fato novo, muitos acabam por não 
checar a veracidade antes da publicação. Isso faz com 
que as fake news sejam passadas adiante.

Quais as consequências que uma fake 
news pode causar?

Os prejuízos são incalculáveis, pois ao propagar uma 
notícia falsa sobre determinada pessoa ou empresa, 
mesmo que de forma inconsciente, você faz com que 
essa mácula acompanhe a vida do indivíduo por muitos 
anos. O fato é que quando arremessamos uma pedra 
não temos mais condições de segurá-la. O estrago que 
ela pode causar, muitas vezes, não é passível de conser-
to. Não adianta se retratar posteriormente, porque os 
prejuízos já foram causados.

Ao transmitir uma fake news em larga escala, leva 
muitos a acreditarem na informação e até fazerem justiça 
com as próprias mãos, ainda mais se os ânimos estiverem 
exaltados. Há um tempo tivemos um exemplo disso que 
acabou em tragédia na cidade de Guarujá, em São Paulo. 
Um boato sobre uma suposta mulher que sequestrava 
crianças para atos de magia negra foi disseminado. A dona 
de casa envolvida foi linchada pela população e veio a óbito. 

Quais os perigos de uma fake news 
durante a pandemia?

Como todos estão sedentos por informações de cura, 
medicação, vacina que possa diminuir as consequências 
do coronavírus ou dar imunidade à doença, a população 
acaba acreditando em qualquer notícia. Temos visto 
inúmeras teorias sobre chás, alimentos ou remédios 
milagrosos que prometem tratar a COVID-19. Quando 
esses conteúdos são disseminados e as pessoas acredi-
tam fielmente nisso e seguem a recomendação, pode 
ser que o organismo não tenha uma reação positiva e 
resulte até mesmo em morte. Quem deve dizer o que 
é bom ou não são os médicos e não as publicações de 
redes sociais ou aplicativos de mensagens. 

existe alguma lei que criminalize quem 
crie ou repasse informação falsa?

No Brasil não existe uma legislação específica 
que trata sobre o assunto, mas há projetos de lei em 
tramitação no Congresso. O que nós temos são alguns 
dispositivos legais que punem quem dissemina fake 
news. Por exemplo, dependendo da situação a pessoa 
pode ser processada por injúria, calúnia ou difamação. 
Também existe um artigo trazido pela Lei das Contraven-
ções Penais que quando a notícia causa uma situação 
de pânico ou alarme, o indivíduo pode ser processado 
criminalmente com base nesta norma.

muitos pensam que a internet e as redes 
sociais são terras sem lei. Hoje é possí-
vel localizar quem pratica esses atos?

Existe uma expressão no meio digital que é o 
chamado “leão da internet”. É aquela pessoa que 
acessa a web e propaga seu ódio para todos nas redes 
sociais, mas quando é flagrada no ato pela polícia diz 

que não era essa a sua intenção. Atualmente, existem 
ferramentas de tecnologia e segurança da informação 
na maioria das delegacias, principalmente, as que 
lidam diretamente com crimes virtuais. Elas permitem 
que o indivíduo que propagou a primeira notícia falsa, 
consequentemente sendo compartilhada por outros 
milhares, seja localizado.

Um dos exemplos é a fake news que circulou na 
internet sobre estarem enterrando caixões sem corpos 
e cheios de sacos de areia e pedra em Manaus. Na ver-
dade, ficou comprovado que a foto era uma tentativa 
de fraude nos seguros de vida de 3 anos atrás em São 
Paulo. A polícia conseguiu chegar até a responsável 
por plantar essa informação inverídica e ela está sendo 
processada criminalmente. 

como é possível identificar uma notícia 
falsa? Quais são as dicas?

O nosso papel como cidadão ao receber uma notí-
cia é verificar se ela também está sendo veiculada em 
outros meios de comunicação. Isso porque as fake news 
têm essa característica de a informação ser divulgada 
em apenas um lugar. Além disso, devemos nos atentar 
para eventuais erros de ortografia, sendo mais um in-
dicativo de que pode ser falsa. Jornalistas profissionais 
também podem falhar, mas isso é menos comum.

Entre outras dicas, analisar se a matéria não está 
sendo tendenciosa demais, pois a imprensa publica 
reportagens de forma imparcial. O Google possui ferra-
mentas para verificação da veracidade. Nesse momento 
de pandemia, o próprio WhatsApp tem um recurso 
que permite analisar se informações sobre a doença 
são falsas. A checagem é primordial para não sermos 
enganados e nem compartilharmos fake news.

o papel do jornalismo é ainda mais 
essencial nesse momento?

É um papel de suma importância. Os veículos de 
imprensa passam informações concretas, checadas e 
apuradas e com base em dados. O jornalismo também 
desempenha a função de revelar casos de notícias falsas, 
conforme temos visto nos telejornais. Ele tem sido uma 
ferramenta essencial para que uma fake news não seja 
disseminada e que se plante a cultura do compartilha-
mento apenas de elementos verídicos.

Quando o comediante Márvio Lúcio, 
mais conhecido como Carioca, parti-
cipava do Pânico na TV, interpretava 
um personagem tresloucado que 

chamava de Mito. Sempre ao lado de se-
quazes e homens fardados, o Mito era uma 
gozação a um bronco e autoritário ex-capitão 
do Exército, abertamente identificado como 
Jair Bolsonaro. O programa deixava claro 
para qualquer um que aquele chamado mito 
“não batia bem das bolas” e tinha - para di-
zer de maneira mais suave – más, mentirosas 
e malucas intenções se um dia chegasse ao 
Supremo Poder, onde reinaria cercado por 
membros da sua dinastia.

Infelizmente, a realidade superou a galhofei-
ra ficção. Graças à repercussão de uma facada, 
cercado por uma cambada de filhos que chama 
por números ao invés de nomes, bancando o 
virtuoso que eliminaria a roubalheira no país, e 
mentindo descaradamente (conforme compro-
vam seus desastrosos atos e palavras), o mito 
foi eleito presidente da República.

Pessoas boas e íntegras que fizeram parte 
do seu staff inicial começaram a ser afastadas e 
defenestradas, para que permanecesse cercado 
por um número cada vez maior de elementos 
desqualificados, como o agora ex-ministro da 
Educação que, espera-se, saiba pelo menos assi-
nar seu complicado nome sem incorrer em erros 
crassos de português. É para esse analfabeto que 
o Mito queria dar o poder de escolher a seu bel-
-prazer reitores das universidades federais brasi-
leiras – medida que, em tempo, o Senado evitou 
que se concretizasse. Vale citar outro protegido 
do “e daí” do Palácio do Planalto: o maléfico 
símbolo do mais estúpido preconceito contra 
sua própria raça, que se ufana ao afirmar que 
o movimento negro é “uma escória maldita... a 

escravidão foi benéfica para os descendentes... 
sinto vergonha e asco da negrada militante”. E 
vejam só onde este asqueroso elemento está à 
mando presidencial: justamente na Fundação 
Palmares, entidade que tem como objetivos 
preservar e divulgar como patrimônio nacional 
a bela cultura afro-brasileira. 

O epílogo de “Rose Madder”, livro de Ste-
phen King publicado em 1994, cita que “quando 
nossos prazeres viram riscos, é hora de parar 
com eles”. Adaptando para a situação atual do 
Brasil, temos que ter a decisão de que, quando 
os nossos dirigentes representam riscos à vida, é 
hora de tirá-los do poder, claro que seguindo as 
leis – coisa que o supremo mandatário aquar-
telado em Brasília não faz, haja visto as quase 
que diárias decisões que toma, afrontando de 
forma grosseira outros poderes, respeitáveis 
organizações mundiais, países inteiros e seus 
habitantes, ou seus eleitores domésticos com 
expressões como “e daí” até os gritos sintomá-
ticos de “sai daqui”. 

Tudo isso sem falar no desprezo que demons-
tra em relação às dezenas de milhares de mortes 
causadas por uma pandemia, mortes mentirosas 
para ele, que garante que não existem em tão 
grande número, pedindo de forma irracional 
aos seus adeptos que invadam hospitais, filmem 
e fotografem leitos vazios. Bolsonaro não liga em 
constranger e aumentar o sofrimento de interna-
dos, familiares e profissionais da área da saúde: 
em suas palavras, nada há a lamentar, porque 
“morrer é o destino de todo mundo”.

Na atual pandemia, ele mesmo só foi uma 
vez num hospital – um de campanha, que estava 
vazio, pois seria inaugurado horas depois. Entrou 
sem colocar máscara no rosto, todo empoeirado 
pelo tombo que o levou ao chão, sem tomar 
nenhum cuidado em receber ou transmitir vírus.

Os brasileiros, em especial os seguidores 
de Bolsonaro, devem pesquisar quem ele 
realmente é. Entender porque foi preso em 
1986, por infringir regulamento disciplinar 
do 8º Grupo de Artilharia de Campanha. Ser 
informado das acusações de que planejava 
explodir bombas em várias unidades caso o 
reajuste concedido aos militares ficasse abaixo 
de 60%, e detalhes do julgamento do Superior 
Tribunal Militar (STM) em junho de 1988. 
Verificar porque, por aderir à política e com 
apenas 33 anos, foi reformado e aposentado 
como capitão. Saber que, já político, em 1994, 
pediu o fechamento do Congresso Nacional 
por preferir “sobreviver no regime militar a 
morrer nesta democracia”. Ler o artigo em 
que defendeu trabalhos forçados para con-
denados e um rígido controle de natalidade 
para combater a miséria. Conhecer que em 
1999 foi acusado de nepotismo por empregar 
em seu gabinete sua companheira da época, 
Ana, o pai e a irmã dela, se defendendo 
dizendo que “não era casado de fato (o que 
ocorreu depois), então não havia nepotismo”. 
Tomar conhecimento de sua defesa à tortura 
acentuando que “o objetivo é fazer o cara 
falar. Não tem direitos humanos nesse caso”. 
Atinar que já enfrentou processos de cassação 
e suspensão na Câmara Federal, onde, em 
junho de 1999, declarou que “a situação do 
país seria melhor se a ditadura tivesse matado 
mais gente, incluindo o presidente Fernando 
Henrique Cardoso”.

Enfim, todos devem procurar saber quem 
é de verdade esse ilusório mito do humor e real 
vilão de dramas. Basta consultar, por exemplo, o 
Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, vinculado à Fundação 
Getulio Vargas.

mito dos programas humorísticos
é o “minto – e dAí” da vida real
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chamamento ao diálogo
o longo de décadas, os repasses de verbas do governo de Minas foram 
realizados com regularidade aos poderes Legislativo e Judiciário. Eis que 
o destino colocou esse imenso obstáculo no caminho de todos, não 
perdoando sequer os entes públicos estaduais. Em se tratando de uma 

pandemia avassaladora, as suas consequências ostentaram proporções nunca 
registradas antes, e o resultado desta realidade foi a queda de arrecadação de 
impostos, prejudicando o caixa da administração estadual.

Em virtude desta caótica situação, o governador Romeu Zema (Novo) mante-
ve uma reunião recente com o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembar-
gador Nelson Missias, e da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus 
(PV). Foi exposto a ambos a possibilidade de haver atraso no envio de recursos 
do Executivo para o aludido TJ e Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
pelo relevante motivo da falta de dinheiro no caixa do tesouro. Na oportunidade, 
Zema alegou grande redução na arrecadação de impostos, deixando o tesouro 
público sem condições sequer de pagar os funcionários, especialmente, nesses 
meses de pico da circulação do coronavírus. Trata-se de uma razão notória: 
as pessoas isoladas, as indústrias paralisadas e o comércio de porta fechada, 
formaram uma combinação de acontecimentos que culminaram na verdadeira 
estagnação econômica mineira, assim como do Brasil e do mundo.

Após esse singular sinal de alerta emanado pelo Palácio Tiradentes, reuniões, 
encontros e discussões sobre o tema foram colocados à mesa. Por parte da ALMG 
houve até uma alerta a Zema: o não repasse do duodécimo, conforme prevê a 
lei, pode até gerar sanção direta ao chefe do Executivo, inclusive, a sua própria 
cassação de mandato. Para minimizar o conflito, representantes do governo 
sugeriram o parcelamento dos valores. Até então, o montante era pago de uma 
única vez por décadas a fio, conforme manda a legislação brasileira e estadual.

Por se tratar de uma questão reconhecidamente complexa, não houve 
uma definição até meados da semana passada. Foi então que entrou em pauta 
um projeto do deputado estadual Guilherme da Cunha (Novo). A matéria do 
parlamentar defende o repasse proporcional à arrecadação, pois na avaliação 
dele, a presença da COVID-19 em Minas e seus efeitos maléficos na economia, 
fez com que toda a projeção orçamentária do governo fosse alterada, ou seja, a 
realidade agora é completamente diferente. Nos bastidores da Casa Legislativa, 
a sua tese teve a rejeição imediata dos representantes dos poderes, pois isso 
irá impactar no orçamento de todos: ALMG, TJ, Ministério Público e Tribunal de 
Contas. O impasse está criado e para não caminhar na direção de uma possível 
radicalização, carece haver muita sabedoria e diálogo fático, direcionamento 
para uma solução plausível.

A opinião do deputado Guilherme da Cunha não se traduz convincente. 
Contudo, a tese indicativa segundo a qual o não repasse poderia ocasionar a 
suspensão do mandato do chefe do Executivo, provocou uma observação do 
próprio Zema: “não adianta me cassarem, pois virá outro para o meu lugar, 
mas o problema da falta de dinheiro continua” vaticinou. Eis aí uma realidade: 
o momento é próprio para que haja uma conversa franca com a finalidade de se 
dividir o sacrifício imposto a partir da chegada dessa crise sanitária. Em síntese, 
o governador do estado entende que o Executivo não deve pagar esta conta 
sozinho e sim, dividir igualmente o imolo entre as partes constituintes do Poder 
em Minas Gerais.
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Um ano e meio de muitas dificuldades

No final de junho, os governadores com-
pletam metade do seu segundo ano de 
mandato, assim como também o presi-
dente Jair Bolsonaro. Nenhum deles tem 

o que comemorar, afinal, herdaram dificuldades de 
décadas de seus antecessores, alguns conseguindo 
tímidos avanços e outros seguindo em palanques 
em meio às crises contemporâneas, destacada-
mente a pandemia de COVID-19.

Enquanto o eventual presidente da República 
segue fiel às suas tradições e origens, dando uns 
espetáculos de grosseria e destempero, governos esta-
duais e municipais se esforçam para salvar vidas e até 
sacrificando economias locais. Ainda assim já estamos 
na casa de 50 mil pessoas mortas com a “gripezinha” 
profetizada pelo inconsequente ex-capitão do Exército.

Governos dos Estados, convivendo com o 
enfrentamento desse momento, sendo - alguns 
deles - investigados por ações suspeitas no combate 
ao coronavírus. Aqui em Minas Gerais, os mineiros 
sendo poupados desse tipo de constrangimento e 
desconfiança pública. Em que pese o partido do 
governador trazer uma proposta caduca de gestão, 
o comando e o pulso forte dele não deixa as ações 
administrativas sob suspeita.

Uma coisa é questionar o modelo conservador, 
outra é apontar ações desonestas na gestão finan-
ceira do governo. Neste aspecto, Minas Gerais está a 
salvo durante o governo Romeu Zema (Novo). E falo 
isso, com a segurança de quem o conhece desde o 

dia de seu nascimento. Temos linha de parentesco 
e relacionamento muito próximos, respeito e con-
sideração. E mais, convivência sem dissimulação, 
a ponto de ele próprio saber que só teve meu voto 
no segundo turno. Na primeira rodada das eleições 
fiz uma opção progressista. Sua vó (Dalva) e minha 
mãe (Maria), que são irmãs, seguramente me 
condenaram nessa fase das eleições.

Digo isso com a intenção de chegar onde 
pretendo. Romeu, como o chamo desde criança, 
não se candidatou por vaidade pessoal. Não tem 
projeto político. Ainda antecedendo ao primeiro 
turno, quando seu nome era uma improvável 
zebra, numa prosa rápida e por telefone, ele me 
dizia encarar a possibilidade como uma missão 
para tentar moralizar e alinhar a gestão pública 
aos interesses maiores da população. Aniquilando 
definitivamente os descalabros e desvios de verbas 
que viravam normalidade.

Desde que assumiu o mandato, ele nunca 
teve algum momento de tranquilidade. São 
turbulências desde o primeiro instante. Vejamos: 
Recebeu o governo sem caixa e com duas folhas 
a quitar. Dezembro e décimo terceiro de 2018. 
Atraso sem precedentes de repasse dos recursos 
para as prefeituras. Em meio a isso, ainda nos seus 
primeiros dias na cadeira de govenador, o desastre 
ambiental de Brumadinho. Vitimando centenas de 
pessoas, sendo a maior tragédia do setor de todos 
os tempos. Logo depois, sem dar tempo de respirar, 

as enchentes que fizeram vítimas por toda Minas 
Gerais. Foram diversas ações, que trouxeram ao 
estado autoridades federais para ações emergen-
ciais e a distribuição de cerca de 300 toneladas de 
alimentos para os atingidos.

Tempos depois, foi a vez da tragédia da Backer, 
onde o governo mineiro se mobilizou em busca 
da apuração técnica. Até que ficamos todos em 
quarentena pela chegada indesejada da COVID-19. 
Antecipando às necessidades, Zema montou o 
centro de emergência e trabalhos preventivos de 
monitoramento. Se o governo federal tivesse agido 
dessa forma ao invés de agredir os brasileiros, se-
guramente o enfrentamento seria mais efetivo e as 
vítimas em menor número. Junto a tudo isso, com o 
caixa historicamente arrasado e as crescentes per-
das de arrecadação, vem discretamente e a duras 
penas, cumprindo com as obrigações financeiras. 
As prefeituras estão recebendo seus repasses, assim 
como o funcionalismo, apesar dos atrasos.

Entendo e respeito às diferenças partidárias e 
até ideológicas, mas cobrar do governo mineiro 
aquilo que nossos pares foram incapazes de realizar 
é covardia. A incapacidade anterior não foi em meio 
a qualquer crise similar às que enumerei, mas por 
falta de vontade política e, pelo que se apura, por 
má gestão da coisa pública. Posso não me associar 
ao pensamento conservador dele, mas defenderei 
sempre seus princípios morais e éticos. Condições 
que faltam a muitos daqueles que atacam!

governador lança primeira etapa do
Plano estadual de saneamento Básico

O governador Romeu Zema (Novo) lançou 
semana passada na Cidade Administrativa, por 
videoconferência, a primeira etapa do Plano Esta-
dual de Saneamento Básico (Pesb), que é o Plano 
de Trabalho. O documento vai nortear as políticas e 
programas voltados para o setor em Minas Gerais.

Na elaboração do Pesb serão apresentados mais 
cinco produtos: Diagnóstico Situacional Preliminar, 
Pré-Conferências Regionais, Diagnóstico Situacional 
Consolidado e Prognóstico, Conferência Estadual, 
Versão Preliminar do PESB-MG. A expectativa é de 
que o plano seja concluído em 18 meses.

Zema destacou que é muito comum escutar no 
campo político a máxima de que as obras de sanea-
mento básico são relegadas a segundo plano porque 
são consideradas ocultas, diferentes de estádio, 
viaduto e demais ações públicas.

“No entanto, essas intervenções proporcionam 
uma série de benefícios para a população. Eu tenho 
estudado muito sobre a COVID-19. Os estados onde 
o saneamento é mais desenvolvido apresentam as 
menores taxas de óbito. Basta observar os números 
da região Sul e compará-los com os estados do Norte 
e Nordeste, onde existe uma carência deste serviço 
essencial”, lembrou.

universalização
O governador ressaltou que o planejamento vai 

ao encontro do futuro que se quer, o da universaliza-
ção do saneamento. “Se o Brasil continuar no mesmo 
ritmo dos últimos dez anos, levaremos de 30 a 40 
anos para alcançarmos os resultados almejados. Por 

meio do Pesb, estamos dando um passo importante 
para que nos próximos anos venhamos a ter um 
estado que seja exemplo também no saneamento”, 
afirmou.

nova realidade
O Plano de Saneamento Básico está previsto na 

Lei Federal 11.445/2007. Em Minas Gerais o Plano 
Estadual de Saneamento Básico foi instituído pela Lei 
11.720/1994. No entanto, 25 anos após a publicação 
da norma, o Estado ainda não contava com seu plano 
de saneamento. Hoje, o Pesb começa a se tornar 
realidade em Minas Gerais.

Em 2019, com a reforma administrativa promovi-
da pela Lei 23.304/2019, a competência para tratar 
das questões relativas ao saneamento foi transferida 

para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad). Para isso, 
foi criada uma subsecretaria específica para tratar 
o tema: a Subsecretaria de Gestão Ambiental e 
Saneamento (Suges).

“Recebemos um grande desafio. Diversos 
problemas ambientais estão associados à falta ou 
à precariedade do saneamento, como a poluição 
ou contaminação de cursos d’água, o que afeta, 
inclusive, a qualidade da água captada para o 
abastecimento humano. A precariedade resulta em 
doenças, erosão acelerada, assoreamento de cursos 
d’água, inundações e a consequente perda de vidas”, 
alertou o secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira.

Segundo o secretário, incorporar o saneamento 
na pasta do Meio Ambiente dá oportunidade de tra-
tar também as causas, minimizando seus efeitos. “O 
que se espera é caminhar no sentido de universalizar 
o acesso aos serviços de saneamento, pois o assunto 
está intimamente ligado com a saúde pública e com 
o meio ambiente. Investir em saneamento é investir 
na qualidade de vida da população”, enfatizou.

Participaram do lançamento a diretora-geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), 
Marília Melo; o diretor-geral da Agência Regula-
dora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
(Arsae-MG), Antônio Claret; o subsecretário de 
Gestão Ambiental e Saneamento (Suges), Rodrigo 
Franco, e o diretor-geral da Companhia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos (Cobrape), Carlos 
Eduardo Gallego.

romeu zema: “A expectativa é de que
o plano seja concluído em 18 meses”
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Aproximação das convenções
aquece sucessão municipal

Assim como os prefeitos das maio-
res cidades do estado, o chefe do Exe-
cutivo da capital, Alexandre Kalil (PSD), 
considera o cúmulo tratar de assuntos 
políticos no atual momento, no qual o 
tema urgente é a COVID-19. No entanto, 
as convenções para escolha de candi-
datos estão marcadas para daqui a 30 
dias, mesmo que por meio de votação 
eletrônica, os times estão sendo organi-
zados com a finalidade de participarem 
do pleito deste ano. De Brasília, a tese 
dos congressistas e do próprio Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) é no sentido de 
apenas adiar a data da eleição, porém, 
com a sua realização ainda em 2020.

Dos maiores colégios eleitorais de 
Minas, apenas o prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas, que poderia ser candi-
dato à reeleição não irá colocar seu 
nome à disposição do eleitor, por en-
tender que não tem popularidade para 
isto. Em diversos outros municípios, 
os atuais chefes do Executivo já estão 
em evidente articulação política como 
Odelmo Leão (PP), em Uberlândia; 
Alexandre Kalil (PSD), em Belo Hori-
zonte; Humberto Souto (Cidadania), 
em Montes Claros; Vittorio Medioli, 
em Betim; e Antônio Almas (PSDB), 
em Juiz de Fora.

caldeirão político em BH
A recente decisão do Partido dos 

Trabalhadores (PT) de lançar candi-
datura própria em Belo Horizonte foi 
o estopim que faltava para debates 
mais acirrados começarem nos bas-
tidores. Aliás, o clima está mais ins-
tigado no âmbito do próprio PT para 
saber qual o nome será selecionado. 
Se a escolha fosse anunciada hoje, a 
deputada estadual Beatriz Cerqueira 
deveria ser a apoiada. Com a defi-
nição do partido de entrar em cena 
estaria formado o grupo de oposição 
ao prefeito Kalil. Em verdade, quem 
for representar os petistas se acopla-
rá ao deputado estadual João Vítor 
Xavier (Cidadania), um político hostil 
e crítico da gestão do atual chefe do 

Executivo municipal. O parlamentar 
julga ser possível reunir mais quatro 
nomes que irão instigar o prefeito, 
inclusive, os candidatos das siglas 
mais à esquerda radical como o PSOL.

Por seu turno, o governador Ro-
meu Zema (Novo) que está bem 
avaliado politicamente, apesar da 
crise financeira do estado, nada fala 
em relação às eleições. No entanto, 
o Partido Novo já teria definido pelo 
nome do empresário Rodrigo Paiva 
para disputar a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte (PBH) em 2020. O empresário 
Fabiano Lopes também já costura sua 
candidatura. Os ex-grandes partidos 
como o MDB buscam entendimentos 
mais expressivos para este embate. 
Consta, inclusive, que o ex-presidente 
da Assembleia, Adaclever Lopes, um 
dos caciques da sigla, já voltou a 
conversar politicamente com Kalil. Isso 
significa que os emedebistas podem 
caminhar na direção de alinhamento 
com o prefeito. O mesmo não ocorrerá 
em relação ao PSDB, pois os tucanos 
já confirmam a decisão de manter um 
nome próprio em novembro próximo.

Em verdade, as convenções se 
encerrarão no princípio de agosto, 
segundo o calendário eleitoral. Neste 
espaço de tempo, muitos aconteci-
mentos ainda podem emergir deste 
caldeirão político. Na capital mineira, 
a popularidade do prefeito Kalil é uma 
realidade, outrossim, existem muitos 

segmentos organizados interessados 
neste debate. Por conta desta realida-
de, pode haver nomes de última hora 
com preponderante potencial de votos, 
facilitando alteração no humor dos 
eleitores. Aliás, representantes do setor 
produtivo estiveram e estão de olho 
nas últimas eleições, onde empresários 
foram levados ao poder como o próprio 
Kalil, na PBH; Romeu Zema no governo 
do Estado; e João Doria (PSDB), em 
São Paulo. Especificamente em Belo 
Horizonte, podem sugerir pretenden-
tes que ainda não figuram na lista de 
candidatos. Uma espécie de “nome” 
surpresa, com o objetivo aumentar os 
postulantes ao pleito deste ano.

Alex de Freitas de contagem
resolveu “jogar a toalha”

em BH, João vítor Xavier pretende 
fazer oposição ao prefeito Kalil
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Arcelor poluidora
A imprensa de Belo Horizonte faz com maestria um cerco 

contra empresas poluidoras na região metropolitana da capital. 
No entanto, fatos registrados em localidades mais distantes pas-
sam despercebidos na maioria das vezes. É o caso da poluição 
causada pela multinacional Arcelor Mittal, no município de 
Juiz de Fora, e que não tem tido o destaque mais acentuado 
da mídia de BH.

Política em nova lima
A maioria dos políticos faz questão de enaltecer os seus 

próprios feitos ao longo de suas vidas públicas. Este é o caso 
do prefeito de Nova Lima, vitor Penido (DEM), com mais de 
40 anos de dedicação à causa do povo da cidade e de Minas, 
como secretário de estado, deputado estadual e federal. Mas 
do ponto de vista de seu relacionamento com a imprensa em 
geral, o seu comportamento mudou substancialmente.

Apoio complicado
O deputado Aécio neves (PSDB) apareceu defendendo 

a permanência no cargo dos atuais prefeitos até o pleito de 
2022. No entanto, ele não levou em consideração que grande 
parte deles já está em seu segundo mandato. Ou seja, vários 
chefes do Executivo municipal podem caminhar para o tercei-
ro pela tese do parlamentar mineiro, o que é proibido pela 
Constituição.

sucessão em lagoa santa
Em Lagoa Santa, o empresário e ex-prefeito genesco 

Aparecido, já conta com apoio de meia dúzia de partidos para 
lançar sua candidatura e bater de frente com o atual prefeito 
rogério Avelar (PPS), candidatíssimo à reeleição. Talvez, venha 
acontecer por lá o maior duelo de nomes influentes da região 
metropolitana.

Partido é quem governa?
De acordo com opinião do jornalista e comentarista político 

orion teixeira, não faz o menor sentido o cerco do Partido Novo 
junto a romeu zema. “Para mim, quem manda no governo é a 
sigla onde o chefe do Executivo mineiro está filiado. Governador 
com membros apenas de um grupo só é muito difícil. A vida 
política e pública de zema poderia ser menos desgastante, 
caso houvesse um leque mais eclético de auxiliares”, avalia 
o comunicador.

Precariedade do trabalho
Conhecedor de grande parte da história mundial, o pau-

listano marco Antonio villa, comentou sobre o home office 
durante debate na TV Cultura: “Em minha opinião, esta reali-
dade virtual visa contribuir ainda mais para a precarização do 
trabalho. Daqui a pouco, Carteira de Trabalho e nada valerão 
a mesma coisa”, afirmou.

vigilância sanitária arcaica
O diretor do Instituto Butantan, dimas covas, opinou: 

“Ao longo dos anos, a Vigilância Sanitária tem sido ineficiente 
quando tem necessidade de divulgar dados estatísticos e 
informativos, por exemplo, o presente caso da pandemia. A 
burocracia de lá e algo terrível e comprometedor”.

imprensa organizada
Para a jornalista da crônica política, cristiana lôbo, a 

recente decisão de grandes veículos de comunicação em criar 
um banco de dados destinado a coletar informações estatísti-
cas sobre a COVID-19, independente do governo, mostra que 
a imprensa brasileira é forte e vigilante. Será?
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes
loJistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)
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covid-19: 60% dos negócios tiveram
planejamento afetado pela pandemia

coronavírus: 60% das empresas tiveram
planejamento impactado pela crise sanitária

Especialista indica que este pode ser um bom momento para executivos reverem todo o plano traçado

Em seus 60 anos de história, que serão com-
pletados no próximo dia 28, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) sempre se esforçou para fortalecer o 

comércio da capital e também trabalhou para o de-
senvolvimento da nossa cidade. Afinal, se o comér-
cio vai bem, a cidade vai bem. Esta foi a nossa prin-
cipal diretriz nessas quase seis décadas de atuação.

Chegamos a 2020 como a maior CDL do país. 
Somos mais de 12 mil associados, todos conquis-
tados de forma voluntária e espontânea.  Em uma 
cidade onde os setores de comércio e serviços repre-
sentam mais de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e empregam mais de um milhão de pessoas, ter 
uma entidade forte, atuante e vanguardista é essen-
cial. Por isso, foco no associado, eficiência, compro-
metimento e sinergia são nossos valores sagrados.

Sabemos que o comércio impacta diretamente 
na economia de uma cidade. Por isso, em tempos de 
restrições de funcionamento, causadas pela pandemia 
do novo coronavírus, intensificamos nosso papel de 
apoiador e incentivador do desenvolvimento econô-
mico e social da cidade. Entre as muitas iniciativas 
que tivemos para defender quem produz e trabalha, o 
programa É Pra Já representa nossa principal ação para 
socorrer as empresas no enfrentamento desta crise.

Lançado em abril deste ano, quando o isolamen-
to social já impactava de forma significativa a vida de 
todos nós, o programa oferece gratuitamente um 
conjunto de soluções para ajudar as empresas, asso-
ciadas ou não, a sobreviverem durante a pandemia. 
A maioria dos estabelecimentos do setor de comércio 
e serviços teve que fazer profundas transformações 
no seu modelo de negócio. E a CDL/BH está sendo o 
principal parceiro para fazer esta transição.  

Com a participação de grandes nomes e espe-
cialistas do mercado, o programa abrange os eixos: 
vendas on-line; consultorias gratuitas; redução 
de custos e aumento de receita; informações em 
tempo real; saúde financeira e crédito; e dicas para 
o seu negócio. Concebemos esse programa após 
uma série de entrevistas com empresários de todos 
os ramos e portes, escutando as necessidades e 
preocupações dos associados diante da crise que 
está impactando toda a economia, em especial os 
setores de comércio e serviços.

No entanto, o programa É Pra Já também possui 
vários aspectos que já preparam as empresas para 
também se manterem vivas após o coronavírus. Co-
meçar a vida no meio on-line é uma de nossas preo-
cupações. Sabemos que a entrada no mundo digital 
não pode mais ser adiada. Pensando nisso, criamos 
o Clube de Benefícios, uma plataforma na qual em-
presário e consumidor conseguem se encontrar com 
facilidade e segurança. Tanto quem vende, quanto 
quem compra, sai ganhando. Uma ferramenta 
totalmente gratuita e focada no comércio local.

Além do Clube de Benefícios, em nosso site ofe-
recemos conteúdo gratuito para que o empresário 
possa entender melhor o funcionamento da venda 
on-line. São artigos, pesquisas e diversos materiais 
que mostram como fazer uso das tecnologias para 
alavancar vendas.

Para fortalecer ainda mais a presença on-line, 
a CDL/BH também firmou parceria com a Cotemig 
Startups, para oferecer às micro e pequenas empre-
sas a oportunidade de digitalizar seu negócio sem 
nenhum custo de investimento. O objetivo é apoiar 
aos empresários que estão iniciando a divulgação 
online de seus produtos e serviços.

O programa Salve sua Empresa - Cotemig 
Startups -  é dividido em quatro consultorias 
mensais, sendo uma por semana: diagnóstico; 
plano de ação; tarefas; e acompanhamento. 
Cada consultoria gera ações para que o em-
presário realize os trabalhos com um mentor 
acompanhando a execução.

Por meio do É Pra Já, a CDL/BH também am-
plia o leque de parcerias para oferecer serviços 
que vão reduzir os custos das empresas, desde 
a conta de energia elétrica, serviços de telefonia 
até planos de saúde. A informação em tempo 
real também é uma de nossas preocupações. 
Pensando nisso, desde o início da pandemia, 
disponibilizamos um hotsite para toda a popu-
lação, para que todos sejam atualizados sobre 
as medidas adotadas pelos governos federal, 
estadual e municipal.

Tiramos dúvidas e fazemos esclarecimentos 
de todas as legislações que surgiram em virtu-
de da pandemia. Um trabalho que está sendo 
de vital importância para as empresas e seus 
colaboradores.

Sabemos que as consequências dessa 
pandemia podem ser irreversíveis, tanto em 
vidas quanto em fatores econômicos. Por isso, 
a CDL/BH se solidariza com todos aqueles que 
estão lutando diariamente para resguardar a 
sua saúde e a dos seus, e também manter as 
atividades profissionais. Estamos à disposição 
para apoiar o comércio local e a comunidade. 
Acreditamos que com muito trabalho, criativida-
de e determinação, conseguiremos fortalecer a 
economia da capital mineira e atravessar essa 
crise rumo a dias melhores.

cdl/BH: a melhor parceira
para enfrentar a crise

A pandemia segue gerando abalos para além do 
setor da saúde. Dados colhidos pelo Dresner Advisory 
Services apontaram que, em todo o mundo, 60% das 
empresas tiveram seu planejamento atingido pela 
crise do novo coronavírus. O relatório mostra que, 
entre as operações, 89% dos empresários relataram 
impactos em projetos ou orçamentos; 83% em ge-
renciamento executivo; 75% no marketing; 65% nas 
finanças; 60% na Tecnologia da Informação (TI); e 
56% no Business Intelligence.

O educador financeiro Silvio Azevedo explica que 
para evitar maiores danos, as empresas devem apro-
veitar o momento de crise para rever os planejamen-
tos. “Com isso, os empresários conseguem antever 
possíveis problemas e falhas futuras, adequando a 
organização para o cenário atual”.

Azevedo acrescenta que essa é uma dificuldade 
do empresário brasileiro. “Para alguns, falta orienta-
ção, para outros, visão. Muitos acham caro contratar 
um consultor para analisar a viabilidade do negócio, 
no entanto, é mais barato contratar um profissional 
para levantar esses dados, do que correr o risco de 
falência por falta de elaboração”.

Ele, inclusive, informa que o planejamento faz os 
empresários enxergarem meses à frente, apontando 
se podem ou não tomar decisões de crescimento, con-
tratações e investimentos em uma companhia. “Dados 

do Sebrae revelam que 70% das empresas no Brasil 
fecham com menos de 2 anos e o principal motivo 
é a falta de fluxo de caixa e capital de giro”, garante.

Muito além de criar um planejamento, é preciso 
revisá-lo com periodicidade. “As grandes empresas 
sempre criam orçamentos anuais que são revisados 
mensalmente. Todo executivo deveria fazer o mesmo, 
assim como promover reuniões mensais, entender os 
erros e corrigi-los para que se atinja a meta traçada. 
Em épocas de crise como a causada pela pandemia, 
que não foi esperada, deve-se rever todo o plano”.

dicas

Azevedo esclarece que fundamental integrar todas 
as áreas e criar um comitê de risco, além de ouvir os 
colaboradores sobre ideias que possam auxiliar a orga-
nização neste momento. “É imprescindível ainda que 
dialogue com os clientes e entenda suas queixas para 
que se possa dar uma solução mais rápida, assertiva 
e, às vezes, barata”.

Ele adiciona ainda que é preciso entender todo o 
fluxo de pagamento e recebíveis. “Antecipe-se a crise 
e busque em conjunto de soluções financeiras para 
conseguir ganhar tempo. Isso vai desde renegociar 
com fornecedores, postergar dívidas e financiamen-
tos, renegociar aluguéis e etc. Aproveitem que, neste 
momento, todos estão com medo de não receber. A 
partir daí, vem à percepção de que é melhor receber 
menos em mais vezes, do que não embolsar nada”.

E, por último, mas não menos importante contra-
te um profissional para te auxiliar. “Neste caminho, a 
economia gerada por um consultor financeiro pode 
ser 30 vezes maior do que o honorário do profissional, 
tornando o auxílio dele de extrema vantagem para 
a empresa”.

Freio

A empresária Richelle Ribeiro tomou uma decisão 
ousada em 2018: saiu de um emprego de 8 anos 
para abrir seu próprio negócio. Mesmo arriscando, 
ela obteve sucesso assim que começou a oferecer os 
serviços de confecção de brindes. “Todo investimento 
tem risco, mas busquei pessoas da área para tentar 
não dar um passo em falso e deu certo”.

No entanto, mesmo com a empresa indo bem a 
cada dia, o momento de pandemia trouxe a necessi-
dade de um freio. “Para este ano, tinha uma ideia de 
expansão. Estava pensando em arrumar um espaço 
físico e até contratar um funcionário para me ajudar. 
Com calma, refiz os cálculos e entendi que não é o 
melhor a se fazer agora”.

Richelle preferiu continuar da forma que está 
para honrar seus compromissos. “A demanda de 
serviço caiu, mas tenho um caixa para emergências 
e, hoje, me sinto aliviada de ter tomado a iniciativa 
de fazer isso, pois vou conseguir passar pela crise sem 
grandes prejuízos. Tenho como me manter sem novos 
clientes por mais 4 ou 5 meses”.

índices no Brasil
Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) apontou que 79% das empresas já notam redução na 
demanda de seus produtos e serviços. Destas, 53% assinalam 
queda intensa. Existe uma estimativa entre os empresários 
indicando que, até o momento, há menos 3 milhões de vagas 
de emprego no mercado.
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Prestígio de Bolsonaro
A determinação do governo federal em oferecer ajuda 

financeira à população mais humilde em função da pandemia 
vai fazer com que o presidente Jair Bolsonaro passe a ter o apoio 
de eleitores das classes C e D. “Um fato que não acontecia até 
agora, pois ele tem sido badalado apenas pelos formadores 
de opinião”, avalia a jornalista natuza nery.

dinheiro de onde?
Neste momento de crise sanitária, consequentemente 

também de isolamento social, o auxílio emergencial do 
governo é fundamental para equilibrar a vida das pessoas. 
“Mas a continuidade do programa, como está colocado, deve 
ser acompanhado de uma responsabilidade maior, qual seja, 
saber de onde vai sair tanto dinheiro para atender à demanda”, 
disse a jornalista e comentarista de economia Juliana rosa.

Política X economia
O filósofo luiz Felipe Pondé comentou: “A continuidade da 

pandemia, de certa forma sem controle no Brasil, já compli-
cou a nossa economia, mas lamentavelmente também pode 
dilacerar o segmento político”.

Hospitais do rio
Conhecedor das mazelas relacionadas à prática da medici-

na brasileira, o médico Paulo saldiva lembrou, recentemente, 
que no Rio de Janeiro existem vários hospitais fechados ou 
subutilizados por falta de estrutura. Enquanto isso, faltam lei-
tos de UTI para atender pacientes da COVID-19. O especialista 
acha um absurdo submeter a população carioca a essa falta 
de consideração por parte das autoridades.

cassação lá e cá
Segundo avaliação da jornalista de Brasília, cristiana lôbo, 

uma possível suspensão do governador de Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), pode aguçar os ânimos em relação aos pedidos de 
cassação também de Jair Bolsonaro. Se a moda pega, tudo pode 
ir muito mais longe, analisa a jornalista. Por conta dessa realidade, 
ela imagina que os assessores do presidente não devem incentivar 
o afastamento do chefe do Executivo carioca. É esperar para ver!

Arruaceiros de Brasília
Carioca da gema, jornalista e escritor, merval Pereira, 

falando ao vivo na GloboNews, sentenciou: “As diversas prisões 
de grupos manifestantes na Praça dos Três Poderes em Brasília, 
realizadas pela Polícia Federal, podem ser o início de um processo 
para acabar com a baderna geral instalada naquela importante 
localidade. Senão, poderia ser transformada em uma verdadeira 
praça de guerra, aliás, com resquícios ideológicos” avaliou.

notícias falsas
Em meio a este conturbado período de pandemia do coro-

navírus, as notícias falsas são um caso à parte. E, por conta desta 
triste realidade, até mesmo a liberdade de expressão perdeu força. 
“Tudo isto é um enorme absurdo. Agora, muitos internautas se 
acham no direito de agredir quem querem e como quiserem. Uma 
verdadeira selvageria cibernética”. Comentário feito pelo jornalista 
e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), merval Pereira.
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PELOS MINEIROS E COM OS MINEIROS.

Os deputados economizaram e devolveram 
ao Estado 46 MILhõES de reais para a saúde.

Os deputados destinaram mais de 
300 MILhõES de reais para combater 
a pandemia.

Os deputados criaram leis relevantes, 
como a que ObRIga O uSO dE MáSCaRaS.

Os deputados economizaram e destinaram 
à UFMG recursos para realizar mais de 36 MIL 
teleconsultas, produzir 2.400 protetores faciais 
para profissionais de saúde e desenvolver 
RESPIRadOR dE baIxO CuStO.

a aSSEMbLEIa 
NÃO PaRa 
NO COMbatE 
aO CORONaVÍRuS.
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Quase 40% das empresas brasileiras
reduziram salários e jornadas de trabalho

De acordo com levantamento 
do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (FGV 
IBRE), em média, cerca de 38% 
dos empresários da indústria, 
construção, serviços e comércio 
reduziram proporcionalmente 
salário e jornada de trabalho dos 
seus funcionários, de acordo com a 
Medida Provisória (MP) 936/2020, 
sancionada com a intenção de pre-
servar empregos e gerar um alívio 
financeiro às empresas durante a 
pandemia de COVID-19.

Segundo o estudo, das 3.603 
companhias consultadas, em mé-
dia 33,7% também informaram 
que haviam suspendido contratos. 
De acordo com o Ministério da 
Economia, pelo menos 10,693 mi-
lhões de acordos entre funcionários 
e empregadores foram assinados 
nos moldes da MP. 

Os dados mostram que todos 
os trabalhadores  foram atingidos, 
no entanto, os  que mais sofreram 
redução de salário são os com renda 
de até R$ 2.100 com 69,3% dos en-
trevistados. Já os com faixa salarial 
entre R$2.100,01 e R$4.800, 59,6% 
tiveram seus rendimentos reduzi-
dos. Entre os que ganham acima 
de R$9.600, 48% tiveram alguma 
perda no faturamento mensal.  

“O setor de serviços tem sido 
o mais afetado pela pandemia e, 
por isso, foi o que mais ajustou o 
quadro de funcionários, suspendeu 
contratos de trabalho e reduziu 
proporcionalmente salários e jor-
nada de trabalho. Os segmentos 
mais comprometidos foram os re-

lacionados aos serviços prestados 
às famílias, como de alimentação e 
alojamento. Apesar disso, a expec-
tativa da maioria das empresas do 
setor é de que voltem às atividades 
normais até o final do quarto 
trimestre”, analisou Viviane Seda, 
coordenadora das Sondagens do 
FGV IBRE e da pesquisa.

As empresas adotaram ainda 
medidas como: decretação de 
férias coletivas, adiantamento de 
férias individuais e de feriados não 
religiosos, além de redução de 
quadro funcional. Ao todo, mais 
de 53% das famílias brasileiras 
tiveram seu trabalho afetado de 
alguma forma.

Em meio aos empresários 
que tiveram seus negócios dire-
tamente prejudicados está Mauro 
Costa, dono de um restaurante 
na região do Lourdes, em Belo 
Horizonte. “Antes, concorria 
com as cozinhas locais, agora, 
atuando apenas nos aplicativos 
de entrega, onde o número de 
ofertas e promoções é gigante, 
disputo com a cidade toda”. 

Vendendo cerca de 25% do 
que vendia antes da pandemia, 
ele buscou por um fôlego aderin-
do ao programa emergencial de 
emprego do governo federal sus-
pendendo metade de sua equipe 
de 12 pessoas e reduzindo parte 
do salário dos que manteve. “Esse 
acordo venceu no início deste mês. 
Agora, invertemos, quem estava 
suspenso retorna com redução de 
50% do salário e quem estava na 
redução, vai para suspensão. Mas 
não sei até quando ficará nessa 
gangorra, precisamos de algo mais 
certo”, desabafa.

Prorrogação da mP 936

Na semana passada, senadores aprovaram a possibilidade da MP 936/2020, 
que dispõe sobre redução de jornada, corte de salário e suspensão de contratos de 
trabalho, ser prorrogada até o fim do ano, enquanto durar o estado de calamidade 
pública causado pela COVID-19. Até a publicação desta matéria, o texto aguardava a 
sanção do presidente Jair Bolsonaro.
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

roberto
carvalho

(à esquerda)
ganhou jantar

pelo seu
aniversário
do amigo

roberto gontijo
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Em 2020,
Vitor Penido

comemorou mais
um ano de vida,

sem festa desta vez

BolsonAro e o stF - Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) acredita 
nos acenos do presidente da República, quando ele promete melhorar seu relacio-
namento com a Corte. Tantas foram as conversas entre Jair Bolsonaro e Dias Toffoli 
e tudo volta ao que era antes, porque o chefe do Executivo continua estimulando 
sua base popular a se manifestar contra o STF. Até mesmo o ex-ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, abusou do cargo ao chamar os ministros do Supremo 
de “vagabundos” e dizer que deveriam ser presos. Portanto, se isto não se resolver 
nos próximos dias, a situação pode piorar ainda mais. A cada dia aparecem mais 
processos contra bolsonaristas e até o próprio presidente já produziu mais motivos 
para o seu impedimento que a então presidente Dilma Rousseff (PT) com suas 
pedaladas fiscais.

Hemodiálise - Enquanto o governo, de um modo geral, fica mal devido à 
gestão da crise de pandemia no país, porque há um desencontro entre o Pre-
sidente da República e os governadores de Estado e os prefeitos de capitais, 
outros setores da Saúde começam a reclamar da falta de atenção do Governo. 
É o caso do setor de  diálise, pois por meio de portaria, o Ministério da Saúde 
cortou recursos destinados a esses pacientes que precisam do tratamento, 
que é uma questão de sobrevivência para todos eles. A Aliança Brasileira de 
Apoio à Saúde Renal disse que são mais de 130 mil doentes necessitados de 
hemodiálise e que podem ficar sem o tratamento.

cAFé PAlHAres - O famoso bar, com mais de 80 anos de tradição na cidade, 
depois de praticamente 3 meses fechado devido ao decreto para conter a dis-
seminação do novo coronavírus, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), 
reabriu as portas para servir o seu delicioso Kaol (cachaça, ovo e linguiça). No 
entanto, os fregueses deverão receber seus pedidos por marmitex do lado de 
fora, como tem acontecido com todos os restaurantes da cidade. Ao continuar 
essa proibição, Kalil, que também é frequentador de bares e restaurantes da 
cidade, vai decretar, sem assinar ato algum, a falência de 50% desses estabe-
lecimentos. Também é inconcebível que shoppings populares funcionem com 
suas mercadorias, muitas delas sem origem lícita, e deixar de fora comerciantes 
legalmente estabelecidos em shoppings por toda a cidade, inclusive os que estão 
na Galeria do Ouvidor, que continua fechada.

Apesar de ser o desejo do prefeito Kalil (PSD), parece que não vai pros-

perar o projeto que prevê multa a pedestre que estiver trafegando na cidade 

sem máscara. Há uma dificuldade na identificação do cidadão, pois para que a 

pena seja aplicada, é necessário que o agente consiga o CPF, RG e endereço do 

contribuinte. Kalil achou que seria igual multar carro, que é flagrado por meio 

de pardais instalados pela cidade.

comentário de um sanitarista em um programa de rádio na cidade: “Se 

não tivéssemos o Carnaval, onde havia mais de um milhão de pessoas pelas 

ruas da cidade, o vírus viria com menos força em BH”.

 

Aliás, não é só Belo Horizonte. Havia estrangeiros em São Paulo, Bahia, 

Recife e Rio de Janeiro, que vieram da Itália, Espanha e Estados Unidos, espe-

cialmente, para a folia no Brasil.

 

os estrategistas eleitorais de Kalil (PSD) estão apavorados com as opiniões a respei-

to da pandemia em Belo Horizonte. Algum fato novo deve acontecer nos próximos dias.

 

Quando o frio chega é o momento de tirar a solidariedade do armário e 

doar a quem precisa. A 6ª edição da campanha #CalorHumano, realizada pelo 

Serviço Social Autônomo (Servas), tem o objetivo de arrecadar roupas, cobertores 

e acessórios de inverno, em bom estado, para doar a entidades socioassistenciais 

que acolhem e atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

domingo, dia 21 de junho
Ex-deputada Vanessa Lucas - Contagem
Ex-deputado Amilcar Viana Martins
Ex-senadora Júnia Marise
 

segunda-feira, 22
Ex-vice-Prefeito Roberto Carvalho
Jornalista Demóstenes Romano
Ex-vereador Edgar Guedes - Contagem
 

terça-feira, 23
João Eudes -  Pará de Minas
Ana Lucia Faria
 

Quarta-feira, 24
Deputado João Victor Xavier
Jornalista João Felipe Loly - Rádio Itatiaia
João Anacleto - Santa Luzia
Laura Lucas Diniz Ferreira
 

Quinta-Feira, 25
Inspetor Samuel Matozinhos
Denise Pinheiro Franco
Camila Vaz de Melo Franco
Ex-deputado João Batista dos Mares Guia
 

sexta-feira, 26
Engenheiro Marcos Vinicius
Sra. Cláudia Cardoso Martins, esposa de Amílcar Martins
Prefeito Vitor Penido – Nova Lima
Sra. Eloíza Azeredo, esposa de Eduardo Azeredo  
 

sábado, 27
Waldemar Minelli Filho
Jornalista Sônia Delseco

dAtA Horário ArtistA
tiPo de 

APresentAÇão

19/06
sexta

11h Túlio Araújo Show (live) 

20h Mariana Nunes Show (live) 

21h Flávio Renegado Show (live) 

20/06
sábado

11h Jazzcorde-on (duo) Show (live) 

17h Maurício Tizumba Show (live) 

20h Pedro Morais Show (live) 

21h Wilson Sideral Show (live) 

21/06
domingo

11h Frederico Heliodoro Show (live) 

16h Sérgio Pererê Show (live) 

19h Thiago Delegado Show (live) 

20h Flávio Venturini Show (live) 

sesc marca presença em mais
um “Fartura-Belo Horizonte”

Festival terá formato digital pela primeira vez e acontece nos dias 19, 20 e 21 de junho

Nesta semana, o Projeto Fartura 
– Comidas do Brasil, inovador desde 
a sua concepção, lança a edição 
digital do “Fartura – Belo Horizonte” 
nos dias 19, 20 e 21 (sexta, sábado 
e domingo). E, como acontece todo 
ano, o Sesc em Minas vai marcar 
presença na programação cultural 
do festival, trazendo nomes como 
Flávio Venturini, Túlio Araújo, Ma-
riana Nunes, Maurício Tizumba, 
Pedro Morais, Sérgio Pererê, Flávio 
Renegado, entre outros para lives 
especiais. O festival também terá 
uma extensa programação que vai 
da gastronomia ao agronegócio.

Ao longo dos 3 dias, nossa pro-
gramação conta também com 
artes cênicas, dança, repertório da 
Orquestra de Câmara Sesc, conta-
ção de histórias e um bate-papo 
sobre economia criativa. A curado-

ria da programação de cultura foi 
feita em conjunto pela organiza-
ção do evento e o Sesc em Minas.

Este ano, durante as lives musi-
cais, será possível fazer doações para 
o Mesa Brasil Sesc, programa de 
segurança alimentar e combate ao 
desperdício. O público poderá ajudar 
a quem mais precisa de amparo neste 
momento. 

Realizado em diversas cidades 
do Brasil, o festival acontece pela 
primeira vez no novo formato e 
Belo Horizonte foi a cidade esco-
lhida para a estreia. Serão mais de 
160 atrações adiantando a celebra-
ção dos 300 anos de Minas Gerais, 
em 48h de programação gratuita, 
que poderá ser acessada no site 
do projeto, com retransmissão no 
canal oficial do Sesc em Minas no 
YouTube.

Na plataforma ainda será pos-
sível acessar outros conteúdos pre-
parados pelo Sesc que também in-
tegram a programação do Fartura, 
como o ‘Meu Negócio pra Chamar 
de Seu’, onde empreendedores irão 
conversar sobre economia criativa 
focada em gastronomia e cultura; 
aulas de dança e bem-estar, com 
duração de 30 minutos; uma ver-
são on-line do ‘Tem Todo Sábado’, 
projeto do Sesc Palladium dedicado 
ao público infantil com brincadeiras 
para toda a família; e uma apresen-
tação por dia da Orquestra de Câ-
mara Sesc, sempre às 14h. Os vídeos 
da Orquestra ficarão disponíveis 
para visualização até o fim de cada 
dia em que for apresentado. Tudo 
gravado seguindo as orientações 
de distanciamento social e cuidados 
contra o coronavírus.

confira abaixo os destaques da programação cultural do sesc no “Festival Fartura – BH”.

https://www.farturabrasil.com.br/
https://www.farturabrasil.com.br/
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA
joyceassessora@gmail.com

AlessAndrA Augusto

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Diferencie fome emocional de fome física

Durante a pandemia 
do novo coronavírus, 
muitos de nós fica-
mos mais ansiosos 

com medo do futuro e com a 
sensação de que todos os dias 
parecem iguais. Além disso, tem-
-se notado outra consequência 
dessa ansiedade: as pessoas têm 
falado que estão sentindo mais 
fome. Mas será que se trata real-
mente de fome? Você sabe qual 
a diferença entre a fome física e 
a emocional? 

Na fome física é algo biológi-
co. Acontece de forma gradativa 
e normalmente aparece a cada 
3h após a última refeição. Além 
disso, sentimos o estômago 
vazio e alguns têm a sensação 
de fraqueza e tonturas. Já na 
fome emocional, a vontade de 
se alimentar aparece de for-
ma impulsiva, alguns minutos 
após cada refeição e a procura 
normalmente é por alimentos 
doces e com gordura. As escolhas 
costumam não ser saudáveis, 
como, por exemplo, a busca por 
chocolates, biscoitos e salgados. 

É importante reforçar que 
a fome emocional não é uma 
necessidade real. As pessoas 
muitas vezes têm dificuldades 
de interpretar corretamente as 
emoções que sentem e acabam 
descontando na comida. Estamos 
vivendo em tempos de fortes 
emoções devido à pandemia. Em 
nossa atual situação, é normal 
ficarmos ansiosos, com medo do 
presente e futuro, rodeados de 
incertezas, entre outras emoções.  

Por esse motivo, é essencial 
identificar o que causa a fome 
emocional. Pode estar rela-
cionada ao excesso de tarefas, 
pressões do dia a dia e falta de 
dinheiro. É importante observar 
também se ela antecede algum 
evento ou situação que cause 
medo, ansiedade ou estresse. 
Quando é identificada a verda-
deira causa e a emoção disso, é 
possível conseguir controlar esse 
comportamento. 

Algumas consequências po-
dem ser dificuldade de ema-
grecimento, aumento de peso 
repentino, estados depressivos 
pela frustração por não conse-
guir cumprir metas e dietas. 

O tratamento com o psicó-
logo é baseado em entender 
as emoções, o momento de 
vida do indivíduo, ajudando-o 
a organizar seus pensamentos 
para ter habilidade emocional 
para lidar com a demanda do 
dia a dia. Portanto, busca ajuda 
profissional. Hoje, a tecnologia 
tem sido uma grande aliada. Não 
tenha preconceito com os atendi-
mentos on-line. Eles podem ter a 
mesma eficácia do presencial. O 
importante é você conseguir se 
cuidar sem demora.

cardiopatia congênita afeta
quase 30 mil crianças por ano

Teste do coraçãozinho é aliado no diagnóstico

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que cerca 
de 130 milhões de crianças no 
mundo tenham algum tipo de 
cardiopatia congênita, condição 
definida como  um grupo de 
anormalidades na estrutura 
do aparelho cardiocirculatório, 
proveniente de uma alteração 
durante o desenvolvimento 
embrionário do bebê.  No Brasil, 
de acordo com o Ministério da 
Saúde, são 10 casos a cada mil 
nascidos vivos, equivalente a 
29 mil crianças com cardiopatia 
congênita anualmente. Dessas, 
quase 6% morrem antes de 
completar um ano de vida. Na 
apresentação grave da doença 
após o nascimento, a má for-
mação pode ser responsável 
por 30% dos óbitos no período 
neonatal.

A presidente do Departa-
mento de Cardiopatias Congê-
nitas e Cardiologia Pediátrica 
(DCC/CP) da Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia (SBC), Klebia 
Castello Branco, explica que a 
condição pode surgir nas pri-
meiras oito semanas da gesta-
ção, quando se forma o coração 
do bebê, causando insuficiência 
circulatória e respiratória, o que 

pode comprometer a qualidade 
de vida do paciente. Por isso, 
diagnosticar precocemente é 
o fator principal para que a 
criança cardiopata receba o 
atendimento correto no tempo 
necessário.

Ela acrescenta que as cardio-
patias congênitas são a terceira 
principal causa de mortalidade 
infantil e por não serem evitá-
veis, o diagnóstico e o tratamen-
to precoces podem, na maioria 
dos casos, reverter a doença.  O 
chamado “sopro no coração”  é 
uma das formas de manifesta-
ção de cardiopatia congênita, 
mas nem toda criança que tem 
sopro tem cardiopatia. “Existem 
alguns sopros chamados funcio-
nais ou inocentes que não são 
doença no coração”, esclarece.

Segundo a especialista, em 
80% dos casos não é possível 
apontar um fator causal. Po-
rém, entre as possíveis razões 
despontam algumas condi-
ções maternas, como diabetes 
mellitus, hipertensão, lúpus, 
infecções como a rubéola e a 
sífilis, uso de medicamentos e 
drogas e histórico familiar. “Pais 
e mães portadores de cardio-
patias congênitas apresentam 
uma chance duas vezes maior 
de gerar um bebê cardiopata”, 
afirma a médica.

De acordo com Klebia, 
os sintomas, quando visíveis, 
variam muito, mas podem 
se manifestar em falta de ar, 
cansaço, cianose (coloração 
azulada da pele), arritmias, 
síncope, hipertensão arterial e 
cansaço às mamadas, no caso 
dos bebês. Entretanto, parte dos 
pacientes é assintomático e só 
são diagnosticados a partir de 
um exame físico minucioso. 

“Muitas mães só desco-
brem que seu bebê tem algum 
problema no coração após o 
nascimento quando o teste 
do coraçãozinho é realizado. 
Esse exame deve ser feito nos 
primeiros dias de vida, ainda 
na maternidade. Ele é feito 
com um oxímetro, que mede 
o nível de oxigênio no sangue 
do bebê e seus batimentos 
cardíacos. É um exame de bai-
xo custo, rápido, não invasivo, 
indolor e obrigatório, oferecido 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). O exame físico feito pelo 
médico também é importante, 
pois a sensibilidade do teste do 
coraçãozinho aumenta para 
75% quando associado a essa 
conduta”, elucida a médica. 

Também há a possibilidade 
de diagnóstico ainda duran-
te a gestação, por meio do 
ecocardiograma fetal, único 

exame capaz de detectar uma 
cardiopatia congênita enquanto 
o bebê ainda está na barriga 
da mãe, feito entre 21 e 28 
semanas de gestação. “Esse 
diagnóstico ainda na gravidez 
pode salvar muitas vidas, pois 
algumas cardiopatias precisam 
de intervenção e centro especia-
lizado assim que o bebê nasce. 
No país, pelo menos 50% dos 
casos são diagnosticados no 
pré-natal”, reforça Klebia.

O tratamento da cardiopatia 
congênita é feito conforme o 
quadro que a criança apresenta. 
“Alguns casos não necessitam de 
tratamento, uma vez que podem 
apresentar cura espontânea. As 
cardiopatias que evoluem de for-
ma mais grave geralmente apre-
sentam a opção de tratamento 
cirúrgico, algumas vezes realizado 
já no período neonatal, outras 
no lactente ou criança maior, 
conforme a necessidade. Atual-
mente, há a opção do cateterismo 
cardíaco terapêutico, que pode 
realizar procedimentos paliativos 
e até mesmo curativos”, diz. 

Segundo a médica, o ideal 
é corrigir o defeito estrutural. 
“O prognóstico é muito bom, 
entretanto, a maioria dos pacien-
tes necessitarão de seguimento 
com cardiologista mesmo após 
cirurgia para correção completa”.
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o fator principal para que a criança
cardiopata receba o atendimento

correto no tempo necessário
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

isolamento social fez crescer
cultura do “faça você mesmo”

om o advento da 
internet, todos es-
tão a um clique de 
aprender coisas 
novas. “Como fa-

zer figurinhas no WhatsApp?”, 
“como fazer geladinho gour-
met?” e “como fazer slime com 
detergente?” foram algumas 
das principais buscas de 2019. 
Este ano, por consequência da 
COVID-19, “como fazer máscara 
de tecido?” e “como fazer álco-
ol em gel” dispararam, segun-
do dados do Google - maior site 
de pesquisas do mundo.

De um modo geral,  o 
“como fazer” tem sido bas-
tante procurado. A cultura do 
“faça você mesmo” ou “Do it 
Yourself (DIY)”, como é mun-
dialmente conhecida, é reco-
nhecida por ser sustentável e 
exclusiva. Esse hábito além de 
envolver o consumidor, traz 
prazer a quem pratica, pois 
é um exercício criativo, o que 
dá origem a objetos e espaços 
com valor afetivo, tendo baixo 
custo e serve como terapia 
ocupacional. O bem-estar 
causado pela ideia tem feito 
com que ela ganhe destaque 
durante o isolamento social.

Para a psicóloga Flávia Ro-
mano, a prática do “faça você 
mesmo” pode ajudar a distrair 
neste período. “Tudo o que 
puder aliviar a mente é válido, 
pois a pandemia mexeu demais 
com o psicológico de todos, 
gerando fatores que levam a 
certo nível de ansiedade, medo 
e insegurança”.

Ela acrescenta que esse 
receio que boa parte da popula-
ção tem sentido vem do medo 
da morte e de perdas financei-
ras. “Como psicóloga, oriento 
meus pacientes a evitarem 
detalhes das notícias e fazerem 
atividades mais prazerosas, 
que antes não tinham tempo 
de realizar, como estudar, ler, 
ver filmes e séries, cozinhar, 
fazer trabalho manual e até 
mesmo cuidar do físico. Tudo 
isso como tentativa de diminuir 
a ansiedade”.

Flavia afirma que os bra-
sileiros estavam acostumados 
com uma vida agitada e de 
repente ficaram confinados 
em casa, isso tudo trouxe uma 
mudança grande. “O fato de 
a pessoa ficar muito tempo 
em casa fez com que tivesse 
que ocupar sua mente, pois 
não fazer absolutamente nada 
pode trazer incômodos. Cada 
um criou uma forma diferente 

Brasileiros têm usado o tempo em casa para explorar novas atividades

de lidar com a quarentena 
para que ficasse menos ocio-
so e conseguisse passar pelo 
tédio. As pessoas foram desco-
brindo novos hábitos, muitos 
começaram a cozinhar, a fazer 
artesanato e a ler livros que 
estavam parados. Alguns têm 
feito até pequenas reformas 
em casa para que o lar se torne 
mais aconchegante. E tudo isso 
é de suma importância para 
ocupar a mente e aprender 
novas coisas”.

A auxiliar de faturamento 
Naila Oliveira está em home 
office. Com a demanda me-
nor de trabalho, o tempo 
livre tem sido grande, o que 
a incomodou. “Quando me vi 
em casa, apenas com meu ma-
rido, e sem muito o que fazer 
comecei a ficar agitada. E, a 
partir disso, decidi redecorar a 
casa. Comprei algumas tintas 
e pintei dois cômodos, isso 
me levou 4 dias, gastei toda 
a minha energia. Depois dei 
um jeito no quintal, me livrei 
de várias coisas e descobri 
itens que nem lembrava mais. 
Reformei minhas cadeiras, 
pintei alguns móveis e, agora, 
estou esperando chegar um 
revestimento para o banheiro: 
em breve ele será um novo 
cômodo”, diz.

Já a publicitária Larissa 
Mundim tem se aventurado 
na cozinha. “Modéstia à parte, 
descobri um dom que nem 
sabia que tinha. Decidi arris-
car umas receitas que via no 
Instagram, salvava e nunca 
fazia. Com o tempo sobrando, 
é uma boa distração. Agora 
estou querendo me arriscar a 
aprender alguns artesanatos, 
o trabalho manual tem sido 
uma excelente distração, além 
de fazer o tempo andar mais 
rápido”.

Naila e Larissa concordam 
em uma coisa: por mais que es-
tejam fazendo algumas coisas 
sozinhas, esse tempo deu para 
aprender a valorizar ainda mais 
o serviço do outro. 

Para a psicóloga, essa será 
uma tendência para o pós-pan-
demia. “Muitos darão mais 
valor a outros profissionais. 
Um exemplo são os pais que 
estão tendo que auxiliar seus 
filhos com as tarefas da escola. 
A maioria das pessoas também 
viram que algumas coisas eram 
desnecessárias e que alguns 
valores foram trocados. De 
uma forma geral, a pandemia 
serviu para uma ressignificação 
das pessoas com um olhar mais 
sensível para a nova realidade”, 
conclui.

“Tudo o que puder aliviar
a mente é válido, pois a

pandemia mexeu demais
com o psicológico de todos”

Atividade manual tem sido um escape 
durante esse período de quarentena
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AdvogAdo e consultor, esPeciAlizAdo em direito eleitorAl, sócio dA
leite & AlcântArA sociedAde de AdvogAdos – www.leitealcantara.com.br

André luiz mArtins leite

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

sobre a publicidade na chamada
“pré-campanha eleitoral”:

V ivemos um momento 
de incerteza com re-
lação ao adiamento, 

ou não, das eleições de 2020, 
sobretudo quando há amarras 
de natureza constitucional 
que deverão, para tanto, ser 
desatadas, cuja matéria já 
foi trazida ao leitor no artigo 
intitulado “Poderemos adiar 
as eleições de 2020?”. 

Mas outra questão que 
também deve ser colocada diz 
respeito ao processo eleitoral 
de 2020 como um todo, pois, 
sabemos, a legislação eleitoral 
não fixou somente para os dias 
4 e 25 de outubro de 2020 o 
primeiro e o segundo turno das 
eleições. Há todo um calendário 
eleitoral previamente fixado que 
demarca o início ou a interrup-
ção de determinadas condutas 
e que estabelece, inclusive, 
sanção para o eventual descum-
primento. Exemplo claro disso se 
dá para o início da propaganda 
eleitoral (16 de agosto); ou para 
a realização das Convenções 
Partidárias para a escolha dos 
candidatos (entre os dias 20 de 
julho a 5 de agosto).

A despeito da possiblida-
de de adiamento do dia das 
eleições, não se vê movimento 
consistente que visa alterar ou 
adiar as datas típicas do pro-
cesso eleitoral e, ao que tudo 
indica, já nos encontramos situ-
ados no momento temporal da 
denominada “pré-campanha”, 
sendo necessário, sobretudo 
àqueles que desejam concorrer, 
conhecer as condutas que já 
lhes são permitidas, e também 
aquelas que lhes são vedadas, 
a fim de desavisadamente não 
incorrer em qualquer espécie 
de proibição legal.

Adverte-se, inclusive, que 
a própria conceituação da 
chamada “pré-campanha” 
passou por recentes alterações 
e inovações, promovidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral - TSE 
após as Eleições de 2018, de 
modo que haverá novidades 
para essas eleições.

Nesse espeque, entre ou-
tras condutas permite-se desde 
logo, desde que inexista pedi-
do explícito de voto: a parti-
cipação de filiados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos 
em entrevistas, programas, 
encontros ou debates no rádio, 
na televisão e na internet, in-
clusive com a exposição de pla-
taformas e projetos políticos; a 
divulgação de posicionamento 
pessoal sobre questões políti-

cas, inclusive nas redes sociais; 
ou a divulgação de atos de 
parlamentares e debates le-
gislativos. Nestes casos, regra 
geral é permitido o pedido de 
apoio político e a divulgação 
da pré-candidatura, das ações 
políticas desenvolvidas e das 
que se pretende desenvolver.

Adicionalmente às premis-
sas acima apresentadas, em 
recente decisão judicial o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
fixou ainda alguns critérios 
para identificação de obser-
vância, ou não, dos limites 
legais para a propaganda no 
período pré-eleitoral. Foram 
estes: (a) o pedido explícito de 
votos caracteriza a realização 
de propaganda antecipada 
irregular; (b) o uso de elemen-
tos reconhecidos como carac-
terizadores de propaganda, 
desacompanhado de pedido 
explícito e direto de votos, 
não enseja irregularidade 
por si só; (c) todavia, a opção 
pela exaltação de qualida-
des próprias para o exercício 
de mandato, assim como a 
divulgação de plataformas 
de campanha ou planos de 
governo acarreta os seguin-
tes ônus e exigências: (d.1) 
impossibilidade de utilização 
de formas que seria vedadas 
durante o período oficial de 
propaganda (outdoor, brin-
des, etc); e (d.2) respeito ao 
alcance das possibilidades do 
pré-candidato médio.

Como se vê, o direito é 
composto de frequente evo-
lução. Recomenda-se, sempre 
que possível, contar com o 
apoio de profissionais que 
se dedicam ao seu estudo e 
aperfeiçoamento.

Há todo um

calendário

eleitoral

previamente

fixado que

demarca o início

ou a interrupção

de determinadas

condutas e

que estabelece,

inclusive, sanção 

para o eventual

descumprimento

Aeroporto da Pampulha será
transferido para o governo de minas

O governador Romeu Zema 
(Novo) participou por videocon-
ferência da assinatura da portaria 
em que a União delega o Aero-
porto da Pampulha, localizado em 
Belo Horizonte, para o estado de 
Minas Gerais. A portaria assinada 
pelo ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, revoga 
a atribuição da Infraero de admi-
nistrar o aeroporto.

Também foi assinado um 
convênio entre o Ministério da 
Infraestrutura e o governo de 

Minas que formaliza o processo 
de transferência que deve ocorrer 
até 31 de dezembro deste ano. 
As equipes técnicas dos governos 
federal e estadual já estão traba-
lhando em conjunto para efetivar 
a transferência da exploração do 
aeroporto. O período da outorga 
será de 35 anos.

Pós-pandemia

Na avaliação do governador, 
a delegação será um passo muito 

importante, uma vez que o setor 
aéreo no cenário pós-pandemia 
será o que terá a maior reestru-
turação. “Se nós já tínhamos em 
Minas um aeroporto que estava 
atendendo razoavelmente bem 
e havia previsão que continuasse 
atendendo por mais cinco anos, 
este horizonte, agora, passa a ser 
por mais 10 ou 15 anos”, afirmou.

De acordo com Zema, com a 
pandemia, milhões de pessoas 
passaram a fazer uso de videocon-
ferências, dispensando as viagens 
de negócios. “O que estamos 
aprendendo com o trabalho a 
distância será aplicado nos aero-
portos. Acredito que estes equipa-
mentos passarão a ser superdimen-
sionados. Vamos dar o tratamento 
necessário à vocação do Aeroporto 
da Pampulha”, ressaltou.

O ministro Freitas afirmou 
que a transferência da gestão do 
Aeroporto da Pampulha é uma 
antiga demanda do governo de 
Minas Gerais. “Significa o início 
do processo de transformação do 
aeroporto, que possui importância 
estratégica para o estado”, disse.

modelo

O secretário de Estado de In-
fraestrutura e Mobilidade, Marco 
Aurélio Barcelos, explicou que a 
delegação do Aeroporto da Pam-
pulha para o governo de Minas 
Gerais é resultado do mútuo en-
tendimento entre Estado e União, 
que vem sendo negociado há 
alguns meses.

“A ideia é avaliar o melhor 
modelo a ser empregado na fu-
tura concessão do equipamento. 
A Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade (Seinfra) realizará 
estudos que permitirão identificar 
uma alternativa para a explora-
ção do aeródromo que melhor 
se harmonize com as políticas 
de desenvolvimento do vetor 
Norte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH), e com 

a própria operação do Aeroporto 
de Confins, recentemente qualifi-
cado como Aeroporto Indústria”, 
explicou.

Para tanto, nas próximas sema-
nas será lançado um Procedimento 
de Manifestação de Interesses 
(PMI) que permitirá obter, junto 
ao mercado, propostas de uso 
para a Pampulha, que reflitam a 
melhor solução em nível local, por 
exemplo, a exploração da aviação 

executiva, de um centro de conven-
ções, entre outras possibilidades.

A Infraero continuará respon-
sável pela operação até dezembro 
de 2020, sem qualquer ônus 
para a administração estadual e, 
depois desse prazo, o Estado de 
Minas Gerais poderá optar se ficará 
definitivamente com o aeródromo 
ou se ele retornará para a União e 
seguirá na 7ª rodada de concessões 
do governo federal.

marco Aurélio: “A ideia é avaliar o melhor modelo a ser
empregado na futura concessão do equipamento”
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Senai vai verificar a
qualidade das cervejas

O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) Se-
nai Fiemg, por meio do Instituto Senai de 
Tecnologia em Química, está apto a realizar 
a quantificação dos teores de possíveis con-

taminações em amostras de cervejas. As 
indústrias interessadas podem procurar 
o CIT Senai Fiemg para enviar amostras 
das bebidas. 

O pesquisador Líder do Instituto Senai 
de Tecnologia Química, Luiz Cláudio de 
Melo Costa, explica que a Fiemg, por meio 
do Senai e em apoio ao Sindicato das 
Indústrias de Bebidas em Geral de Minas 
Gerais (Sindbebidas), procurou desenvol-
ver com agilidade e confiabilidade uma 
metodologia para análise de substâncias 
tóxicas. “Com a oferta desse novo serviço, 
a Fiemg e o Senai contribuem para o de-
senvolvimento e fortalecimento da indústria cervejeira 
de Minas e de todo o Brasil”. 

A determinação dos teores de substâncias tóxicas 
em amostras de cervejas é realizada por uma técnica 
analítica denominada Cromatografia Gasosa, ampla-

mente utilizada para quantificação de substâncias 
orgânicas. “Vale ressaltar que todo o procedimento 
segue diretrizes de qualidade, conforme norma ABNT 
ISO 17025: 2017, que estabelece critérios para atestar 

que laboratórios possuem competência 
técnica, e o CIT Senai Fiemg possui cerca de 
250 ensaios acreditados pelo Inmetro para 
a água, cachaça, cerveja, dentro outros”, 
contou o pesquisador do Senai. 

O vice-presidente do Sindbebidas e 
diretor da Associação Brasileira de Cervejas 
Artesanais (Abracerva), Marco Falcone, 
afirma que o serviço coloca o Senai na 
vanguarda, uma vez que essa análise é 
inédita no Brasil. “É um grande salto e 
Minas Gerais sai pioneira na possibilidade 
de oferecer segurança para os consumi-
dores de cerveja. Esse trabalho resulta da 

união de esforços do setor cervejeiro e da experiência 
e capacidade do Senai na realização de pesquisas e 
análises”, reforça Falcone. 

Contato com o CIT Senai Fiemg pelo telefone (31) 
3489-2266 ou e-mail ist-quimica@fiemg.com.br.

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

vice-presidente do
sindbebidas e diretor 

da Abracerva,
marco Falcone
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A  Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
e o governo do Estado 
assinaram, no dia 15, 

um termo de cooperação técnica 
para que a TV Assembleia passe a 
transmitir as teleaulas destinadas 
aos alunos da rede pública estadu-
al de ensino. A solenidade para a 
oficialização da parceria, conduzi-
da pelo presidente do Parlamento 
mineiro, deputado Agostinho 
Patrus (PV), foi realizada no Salão 
Nobre e contou com a presença da 
deputada Celise Laviola (MDB) e a 
participação remota do governa-
dor Romeu Zema (Novo).

A adesão da TV Assembleia 
vai levar as aulas do programa 
Se Liga na Educação para mais 
79 municípios. Atualmente, em 
decorrência da pandemia causada 
pelo coronavírus, o ensino da rede 
estadual é oferecido a distância, 
por meio do aplicativo Conexão 

Escola. As aulas também são 
transmitidas pela Rede Minas e 
há, ainda, distribuição de apostilas 
com o chamado Plano de Estudo 
Tutorado (PET).

Em seu pronunciamento, o 
deputado Agostinho Patrus des-
tacou que a emissora da ALMG vai 
contribuir com o acesso de 200 
a 300 mil alunos às teleaulas, 
crianças e jovens que residem em 
localidades que não contam com 
o sinal da Rede Minas. Só agora 
eles poderão acompanhar as aulas 
pela TV. Outro benefício da parce-
ria ressaltado pelo parlamentar é 
a maior oferta de horários para as 
transmissões. 

Assim, quem, por qualquer 
motivo, tiver perdido a aula trans-
mitida pela Rede Minas poderá 
acompanhá-la pela TV Assembleia. 
Dessa forma, também foi aberta a 
possibilidade para que os alunos 
possam rever as aulas.

“A educação define o futuro 
de uma pessoa, de uma família. 
Incluir mais alunos nesse desafio 
de ensinar é uma contribuição 
importante. A TV Assembleia chega 
a cerca de 11 milhões de mineiros”, 
afirmou o presidente da Casa.

As transmissões pela TV As-
sembleia começam no dia 22 
deste mês.

Zema agradeceu ao Poder 
Legislativo mineiro pela iniciativa 
em favor da educação do Estado, 
ao salientar que a educação à 
distância na rede pública não é a 
melhor, mas aquela possível no 
momento.

De acordo com o governador, 
no retorno das aulas presenciais, os 
alunos provavelmente serão avalia-
dos e passarão por algum tipo de 
reforço, para compensar os prejuí-
zos causados pela modalidade de 
ensino imposta pelo atual estado 
de calamidade pública.

O prefeito Antônio Almas 
(PSDB) recebeu representantes da 
empresa britânica Oxis Energy e da 
Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemge), que 
confirmaram a instalação da pri-
meira fábrica de células de bateria 
de lítio-enxofre do mundo em Juiz 
de Fora.

 Estiveram presentes na reu-
nião o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e Agro-
pecuária (Sedeta) da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF), Lúcio Sá Fortes; 
o gerente de Fomento à Economia 
Local, Luiz Alberto Rodrigues; o 
assessor da Sedeta, Manoel Bar-
bosa Leite Neto; e os gerentes da 
Oxis Energy na América Latina, 
Enzo Pasquali; de engenharia da 
Codemge, Dimas José Álvares; e de 
Unidade de Negócios da Codemge, 
Rodrigo Montnegro Mesquita.

O início das operações da 
“Oxis Brasil”, fruto de parceria da 

Companhia com a Oxis Energy, 
está previsto para 2023. A adequa-
ção de galpão de 20 mil metros 
quadrados, no Parque Industrial 
da Mercedes-Benz, que sediará a 
fábrica, terá início imediato, com 
investimentos iniciais de US$ 56 
milhões (cerca de R$ 245 milhões). 
Para a primeira fase está prevista a 
geração de cerca de cem empregos 
diretos, chegando a 400 postos 
nos próximos anos.

Segundo a empresa, a “Fase 
1” permitirá a produção de cinco 
milhões de células de enxofre de 
lítio (Li-S) por ano, com opção de 
estender e dobrar a capacidade. 
“Isso criará centenas de empre-
gos, principalmente de alta qua-
lificação, nos próximos dez anos, 
com a Oxis tendo acesso à expe-
riência e inovação de estudantes 
nas respeitáveis universidades de 
Juiz de Fora”, afirmou a empresa, 
em nota.

Fundada em 2005, a Oxis está 
envolvida no design e desenvol-
vimento, e segue em direção à 
produção comercial das células 
de lítio-enxofre, componentes das 
baterias, como as utilizadas em 
veículos elétricos, para atender 
indústrias de defesa e aeroespacial 
– tripulados ou não. A intenção, se-
gundo a empresa, é de que, dentro 
de cinco anos, a fábrica seja centro 
de excelência, produzindo células e 
sistemas de baterias e de baterias de 
enxofre de lítio, de classe mundial.

Juiz de Fora foi escolhida, prin-
cipalmente, por sua posição geo-
gráfica e facilidades logísticas: a 
três horas de distância das capitais 
mineira e carioca; acesso à linha 
férrea e ao porto do Rio de Janeiro; 
e proximidade de entreposto que 
simplifica trâmites alfandegários, 
além de contar com boas escolas 
e universidades, mão de obra espe-
cializada e ampla rede de serviços.

governo de minas e Almg assinam
parceria para transmissão de aulas

Presidente da Almg, Agostinho Patrus, e a deputada celise laviola
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PBH já concluiu 114 empreendimentos
aprovados no Orçamento Participativo

Alguns exemplos

Nos últimos 3 anos, a Prefeitura 
de Belo Horizonte concluiu 114 
empreendimentos aprovados no 
Orçamento Participativo em gestões 
anteriores e que estavam paralisados 
ou não havia sequer começado. No 
início de 2017 havia cerca de 450 
empreendimentos nessas condi-
ções – dos quais mais de 300 foram 
retomados. As obras são conduzidas 
pela Superintendência de Desen-
volvimento da Capital (Sudecap) e 
pela Companhia Urbanizadora e de 
Habitação de Belo Horizonte (Urbel), 
e têm prioridade as intervenções nas 
vilas e favelas da cidade.

As obras finalizadas no período 
de 2017 a maio de 2020 estão liga-
das em sua maioria a urbanização e 
infraestrutura, nas nove regiões da 
cidade, e referem-se à canalização, 
drenagem, reformas de equipa-

mentos públicos – como praças, 
quadras esportivas e escadarias –, 
asfaltamento de vias e elaboração 
de projetos.

“Os empreendimentos do Or-
çamento Participativo representam 
uma grande mudança na vida das 
comunidades. As intervenções exe-
cutadas numa área remanescente 
das obras da Avenida Antônio Car-
los, no bairro Nova Cachoeirinha, 
por exemplo, tornou o local um 
importante espaço de lazer e 
bem-estar para os moradores da 
comunidade. Era um empreendi-

mento aprovado no Orçamento 
Participativo Digital 2013/2014 
que nunca havia sido iniciado”, 
comenta o secretário de obras e 
infraestrutura Josué Valadão.

Com o compromisso de retomar 
os empreendimentos paralisados, 
a atual gestão optou por não votar 
e aprovar novos empreendimentos 
enquanto houver pendências das 
administrações anteriores. Atual-
mente, 118 empreendimentos estão 
em andamento nas mais diversas 
fases: obras, projetos, elabora-
ção de estudos, orçamento e etc.

PB
H

AMM apoia rede de combate
à corrupção de Minas Gerais

Para recomendar atenção à ne-
cessidade de adoção de boas prá-
ticas de transparência na gestão 
durante o período da pandemia 
de COVID-19, a Ação Integrada da 
Rede de Controle e Combate à Cor-
rupção (ARCCO/MG), constituída 
por Órgãos de Controle Interno e 
Externo, Órgãos Policiais, Ministé-
rios Públicos, Advocacias Públicas, 
dentre outros, enviou, no dia 9 de 
junho, ofício aos gestores públicos 
do estado e dos municípios de 
Minas Gerais.

O envio foi feito diante da 
constatação da entidade de que 
alguns órgãos não têm observado 
integralmente as exigências legais 
para a necessária transparência 
das ações destinadas ao enfrenta-
mento da pandemia. A Associação 

Mineira de Municípios (AMM) 
através de seu presidente Julvan 
Lacerda apoia a iniciativa.

No documento, a ARCCO/MG 
recomenda que todas as contra-
tações ou aquisições realizadas de 
acordo com a Lei federal nº 13.979, 

de 06/02/2020, sejam disponibi-
lizadas em sítio oficial específico 
na  internet: seção especial da pá-
gina web governamental ou portal 
da transparência, ficando acessível 
a partir da página inicial mediante 
banner ou outra solução que lhe 
dê destaque de fácil identificação, 
garantindo a autenticidade e a 
integridade das informações dis-
poníveis para acesso;

O texto também destaca que 
a rede de controle ARCCO/MG 
continuará monitorando a ob-
servância da recomendação e 
que serão adotadas pelos órgãos 
competentes as medidas para 
eventual responsabilização pessoal 
daqueles que tiverem dado causa 
ao descumprimento dos preceitos 
legais nela contidos.

Presidente da Amm, Julvan
lacerda, apoia a iniciativa
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oxis energy confirma instalação
 de fábrica em Juiz de Fora

Barreiro

Urbanização da Rua Ipanema - Vila Jardim do Vale.
Urbanização da Rua Jardim do Vale - Vila Jardim do Vale.

centro-sul

Vila Acaba Mundo
Urbanização de via - Rua Engenheiro Caetano Lopes - entre 
praça Carioca e nº 140, final da via existente.
Vila Novo São Lucas - Urbanização dos Becos Acessório e Baixo. 

leste

Aquisição de área e construção do Centro de Saúde Vera Cruz. 
Abertura de via veicular na rua General Osório - Alto Vera Cruz. 

nordeste

Urbanização da Rua dos Paraguaios - Jardim Vitória. 
Reforma da Creche Jesus e as Crianças - São Marcos.

noroeste

Urbanização de vias e construção de unidades habitacionais 
- rua Escravo Isidoro, Rua Guapé, Rua São Lourenço, Rua do 
Campinho e Praça Santa Cruz - Pedreira Padre Lopes.
Urbanização da Rua Ipanema - Vila Sumaré.

norte

Urbanização de vias - Rua Goiatuba, Malva Rosa e beco Sem 

Nome - Mariquinhas.

Ligação entre vias - Rua Monte Ararat e Efigênia Bartolomeu 

Veloso - Ribeiro de Abreu.

oeste

Urbanização, contenção, pavimentação e obras complemen-

tares rua Heleotério - Santa Sofia.

Reforma da Creche Cruzada do Bem - Barão Homem de Melo III. 

Pampulha

Revitalização da Praça Engenheiro Jorge Mansur - Ouro Preto. 

Recapeamento de vias - Rua do Batismo, Urucânia, Ressu-

reição e Anunciação - São José

venda nova

Urbanização do Complexo da Várzea da Palma - Entre as 

ruas São Judas Tadeu e Senhora da Abadia - Jardim Leblon. 

Urbanização de via e construção de unidades habitacionais 

- Beco Oscarlina - Vila São João Batista.
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https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
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desemPenHo do comércio nos últimos meses

Previsão do Pico dA covid-19 em mg

cAPitAl dos BAres e dos morAdores de ruA

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgou 
uma pesquisa informando que a 
pandemia do coronavírus fez as 
vendas no comércio caírem em 
abril para o pior resultado em 20 
anos. O fato que mais chamou a 

atenção na pesquisa foi a infor-
mação de que os supermercados, 
farmácias e postos de gasolina 
tiveram quedas nas vendas. É 
subestimar a inteligência do con-
sumidor brasileiro, haja vista que 
são serviços essenciais em que a 

população depende diariamente 
e as portas não foram fechadas 
em nenhum momento. Com cer-
teza, esses setores tiveram um 
crescimento entre 30% e 50%, ao 
contrário do que foi informado 
pelo instituto.

Estudos feitos pelo governo 
do Estado, infectologistas e espe-
cialistas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) projetam 
que o pico de casos de corona-
vírus em Minas deve acontecer 
entre meados de julho e agosto. 
Segundo o secretário de Estado 
de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, 
essas projeções podem mudar o 

tempo todo, conforme as posturas 
adotadas pela população. Ainda de 
acordo com Amaral, o isolamento 
social é um fator chave para o 
achatamento da curva de casos da 
doença. “Semanalmente, estamos 
fazendo ajustes, e o que passou a 
ter uma interferência grande foi o 
isolamento praticado em Minas, 
o que mudou consideravelmente 

a altura desse pico, a quantidade 
de infectados projetados e a data 
desse pico”. Pesquisadores dizem 
que a retomada do comércio no 
atual estágio é arriscada. A Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda que a pandemia esteja 
sob controle para que os países 
possam voltar às atividades de 
forma gradual.

Belo Horizonte sempre foi co-
nhecida como a capital dos bares, 
mas atualmente o cenário é outro. 
A cidade está sendo ocupada por 
um número cada vez maior de 
moradores de rua. Segundo a pre-
feitura, são mais de 4 mil vivendo 
nesta situação. É um desafio difícil 

que se expande por debaixo dos 
pilares de concreto que susten-
tam viadutos, passarelas e outras 
estruturas urbanas. São pessoas 
que, em muitas situações, vêm 
do interior à procura de trabalho 
e depois de se envolverem com 
drogas ou álcool acabam per-

dendo o controle e vão morar em 
barracas de madeira e lona ou 
simplesmente sob as marquises. 
É necessário que os órgãos de 
segurança e a prefeitura elaborem 
políticas que envolvam trabalho, 
renda e moradias populares para 
essa população.

c A n A l   A B e r t o

uberlândia é 1º lugar em ações pela
saúde do idoso da região sudeste
As políticas de acolhimento e 

acompanhamento junto às pessoas 
com mais de 60 anos de idade, 
desenvolvidas pela Prefeitura de 
Uberlândia, acabam de conquistar 
um importante reconhecimento. De-
vido ao trabalho desempenhado na 
adesão ao projeto “Estratégia Brasil 
Amigo da Pessoa Idosa” (Ebapi), o 
Ministério da Cidadania, por meio do 
Departamento de Atenção ao Idoso, 
concedeu ao Município o troféu de 1º 
lugar de destaque da Região Sudeste 
do país na dimensão “Saúde, Apoio 
e Cuidado”. 

A homenagem se dá em meio às 
ações da Organização da Rede Muni-
cipal de Atenção à Saúde e Cuidado 
da Pessoa Idosa. A rede é gerida 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
e, dentro do Comitê Gestor Interseto-
rial, conta com o apoio do Conselho 
Municipal do Idoso e representantes 
das secretarias de Educação, Desen-
volvimento Econômico, Inovação e 
Turismo, Planejamento Urbano e 
Trânsito e Transporte. O objetivo é 
desenvolver um plano de ação que 
atenda a população idosa da cidade 
em todas as suas necessidades, pas-
sando por saúde, mobilidade, lazer 
e educação.

Uberlândia se destacou na di-
mensão “Saúde, Apoio e Cuidado” 
ao concorrer com outras 176 experi-
ências válidas apresentadas por 124 
municípios brasileiros. O resultado 
saiu após análise do Mapeamento 
de Boas Práticas em Ações para a 
Melhoria da Qualidade de Vida da 
Pessoa Idosa, realizado pelo governo 
federal entre 22 de dezembro de 
2019 e 20 de fevereiro deste ano. 
Originalidade das ações, trabalho 
intersetorial, apresentação de estra-

tégias replicáveis e o fato de ter como 
público-alvo a população do Cadas-
tro Único para Programas Sociais 
foram algumas das características 
consideradas.

Amiga do idoso

Desde o início de 2017, a prefeitu-
ra tem trabalho para que Uberlândia 
se torne realmente uma “Cidade 
Amiga do Idoso” e, com a criação, 
do Ebapi, foi intensificado o mapea-
mento de quem são as pessoas com 
mais de 60 anos na cidade. Com 
a consultoria do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), 
as capacitações permanentes dos 
profissionais de saúde e a utilização 
do IVCF-20 (Índice de Vulnerabili-
dade Clínico Funcional), foi possível 
fazer a estratificação de risco de 
vulnerabilidade clínico-funcional dos 
idosos, permitindo que esse público 
passasse a ser enxergado dentro de 
todo o contexto em que está inserido 
(clínico, social e cultural).

E essa abordagem integral da 
saúde do idoso já mostra resultados 
práticos, uma vez que, neste momen-
to de enfrentamento do novo corona-
vírus (COVID-19), facilitou a adoção 
de várias ações, entre as quais está 
o desenvolvimento de estratégias de 

vacinação que preservassem os essas 
pessoas de ambientes de contágio.

Além de contarem com um se-
tor específico dentro da Secretaria 
de Saúde para acompanhamento 
médico e de qualidade de vida (a 
Rede Temática da Saúde do Idoso), 
as pessoas com mais de 60 anos 
de Uberlândia também têm acesso 
a serviços especiais em diversos 
outros setores, como os Centros 
Educacionais de Assistência Integra-
da do Idoso (Ceais)- que beneficiam 
quase 12 mil idosos e, agora, com o 
período de enfrentamento do novo 
coronavírus (COVID-19) oferecem vi-
deoaulas que incentivam a prática 
de atividades em casa.

estratégia 

Elaborada pelo governo federal, 
com o apoio técnico da Organização 
das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco), a Estra-
tégia “Brasil Amigo da Pessoa Idosa” 
é um conjunto de iniciativas que têm 
por objetivo melhorar a qualidade de 
vida de pessoas com mais de 60 anos 
e, consequentemente, de cidadãos 
de todas as faixas etárias. Por meio 
da estratégia, o governo federal 
incentiva as cidades a promoverem 
ações destinadas ao envelhecimento 
ativo, saudável, sustentável e cida-
dão da população, principalmente 
das pessoas mais vulneráveis.

Dividida em etapas, a Ebapi vai 
desde a adesão dos municípios, com 
a criação de conselhos e realização 
de diagnósticos, até a elaboração 
de planos municipais e de legislação 
que apoiem a execução das ações 
voltadas para um envelhecimento 
saudável da população local.

35 mil micro e pequenas empresas de
montes claros terão acesso a crédito

As micro e pequenas empresas 
já podem solicitar o crédito oferecido 
por meio do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), insti-
tuído pela Lei 13.999/2020. O Fundo 
Garantidor de Operações (FGO), de 
R$ 15,9 bilhões do Tesouro Nacional, 
foi liberado para avalizar empréstimos 
tomados pelos pequenos negócios. Os 
recursos devem assegurar a sobrevivên-
cia de mais de 4,5 milhões de empresas 
atingidas pela pandemia da COVID-19 
no país, preservando emprego e renda. 
Em Montes Claros, 35.370 empresas po-
derão solicitar acesso ao crédito, sendo 
13.119 microempresas, 1.032 empresas 
de pequeno porte (EPP) e 21.219 mi-
croempreendedores individuais (MEI).

Podem participar empresas optan-
tes e não optantes pelo Simples Nacio-
nal. Os recursos recebidos no âmbito 
do Pronampe servirão ao financiamen-
to da atividade empresarial nas suas 
diversas dimensões e poderão ser utili-
zados para investimentos e para capital 
de giro, vedada a sua destinação para 
distribuição de lucros e dividendos en-
tre os sócios. O prazo para o pagamen-
to do empréstimo será de 36 meses. 

Já a taxa de juros anual máxima 
aplicada sobre o valor total do crédito 
será a da Selic, atualmente em 3%, 

mais 1,25%. Em contrapartida, as em-
presas contratantes devem se obrigar 
contratualmente a manter ao menos 
o número de empregados existentes 
em 19 de maio de 2020, até 60 dias 
após o recebimento da última parcela 
do empréstimo. Caso o empregador 
forneça informações inverídicas sobre 
o número de empregados, isso resulta-
rá no vencimento antecipado da dívida 
pela instituição financeira. Além disso, 
é vedada a celebração do contrato 
de empréstimo com empresas que 
possuam condenação relacionada a 
trabalho em condições análogas às de 
escravidão ou trabalho infantil.

O Pronampe prevê, como regra 
geral, que a linha de crédito corres-
ponda a até 30% (trinta por cento) da 
receita bruta anual calculada com base 
no exercício de 2019, salvo no caso 
das empresas que tenham menos de 

1 (um) ano de funcionamento, hipó-
tese em que o limite do empréstimo 
corresponderá a até 50% (cinquenta 
por cento) do seu capital social ou a 
até 30% (trinta por cento) da média 
de seu faturamento mensal apurado 
desde o início de suas atividades, o que 
a empresa considerar mais vantajoso.

A Receita Federal já começou a 
enviar comunicados às empresas que 
têm direito ao recurso. Com o comu-
nicado da Receita Federal em mãos, 
os empresários devem dirigir-se às 
instituições financeiras participantes 
do programa, às quais compete o de-
ferimento ou indeferimento do pedido 
de financiamento, sendo elas: Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste do Brasil, Banco 
da Amazônia e outras instituições 
financeiras públicas e privadas que 
aderirem ao Pronampe. Caso exista 
divergência na informação da receita 
bruta ou a arrecadação não tenha sido 
informada, a retificação ou inclusão da 
informação deverá ser feita.

As instituições financeiras partici-
pantes poderão formalizar operações 
de crédito no âmbito do Pronampe 
até 17 de agosto de 2020. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com a Sala 
Mineira do Empreendedor de Montes 
Claros, pelo número (38) 2211-3157.
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mais de 200 mil alunos sem aulas em universidades 
públicas. Seis das principais instituições públicas do 
país não têm data para voltar às aulas e dificuldades 
com o ensino remoto. São elas, Universidade de Bra-
sília (UnB), Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (UFRGS), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Essas universida-
des estão com as atividades paralisadas desde março 
e sem um prazo definido para retomarem o ano letivo.

Brasil é o país com maior preocupação de fake news. 
Um relatório da agência de notícias Reuters indica que 
84% dos brasileiros estão preocupados com a disse-
minação de notícias falsas na internet. O país lidera 
o ranking de 40 países selecionados pela agência 

internacional de notícias. No Brasil, a plataforma onde 
as pessoas têm mais preocupação com fake news é o 
WhatsApp. Ao todo, 35% disseram que se preocupam 
com notícias falsas pelo app. A porcentagem regis-
trada no Brasil é bem maior que a média mundial. A 
amostra indica que 56% das pessoas nos 40 países 
pesquisados se preocupam com as notícias falsas na 
web. Os políticos são vistos por 40% das pessoas, no 
grupo de 40 países, como os maiores responsáveis 
pela desinformação on-line. Brasil e Estados Unidos 
são dois dos principais países que citam membros 
eleitos como principais disseminadores de fake news. 
As notícias falsas interferem negativamente em vários 
setores da sociedade, inclusive no campo da saúde, 
onde o mundo está passando por um momento de-
licado com a pandemia do novo coronavírus, que já 
matou milhares de pessoas. Fonte: reuters

Presidente do Psl
em Belo Horizonte,

Jandir vieira, e o
advogado vicente Amorim
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/11/11/rede-de-atencao-a-saude-do-idoso-encerra-ciclo-de-capacitacoes/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/11/11/rede-de-atencao-a-saude-do-idoso-encerra-ciclo-de-capacitacoes/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/prefeitura-retoma-imunizacao-da-gripe-nesta-quarta-feira-8/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/prefeitura-retoma-imunizacao-da-gripe-nesta-quarta-feira-8/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/prefeitura-retoma-imunizacao-da-gripe-nesta-quarta-feira-8/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/02/04/ceais-retomam-atividades-em-beneficio-de-quase-12-mil-idosos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/02/04/ceais-retomam-atividades-em-beneficio-de-quase-12-mil-idosos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/02/04/ceais-retomam-atividades-em-beneficio-de-quase-12-mil-idosos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/ceais-oferecerao-videoaulas-de-atividades-para-idosos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/ceais-oferecerao-videoaulas-de-atividades-para-idosos/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/07/ceais-oferecerao-videoaulas-de-atividades-para-idosos/
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victor revela ansiedade pela
 retomada das competições
O elenco atleticano vem treinando forte na 

Cidade do Galo, mas ainda sem uma de-
finição de data para a volta dos jogos. Na 
entrevista que concedeu na Cidade do Galo, 
o goleiro Victor não escondeu a ansiedade 

pelo retorno das competições. 
Segundo ele, embora o grupo se mantenha compro-

metido e dando o máximo nas atividades diárias que 
são feitas na Cidade do Galo, é difícil treinar sem ter em 
mente uma próxima partida ou campeonato. 

“Não vou dizer que é ruim, mas a atmosfera é di-
ferente quando você treina sem saber quando começa 
a competição. Claro que existe a motivação de poder 
trabalhar e fazer aquilo que gosta, mas, quando você 
se prepara para uma competição é diferente, não tem 
como negar isso. Todos aqui têm feito o melhor durante 
os treinos, se dedicado e se esforçado, mas viver só essa 
indefinição, sem objetivo de competição, é um tanto 
quanto difícil”, afirmou.

“A vantagem é que estamos tendo tempo para 
treinar, algo que a gente sempre questiona muito, que 
é o tempo de preparação, de recuperação. Então, nesse 
sentido, tem sido produtivo, mas, realmente, quando 
não tem nenhuma perspectiva no horizonte, isso tam-
bém te deixa ansioso para que as competições possam 
voltar”, acrescentou Victor.

O arqueiro ressaltou a importância da evolução 
das atividades, que já estão sendo realizadas com o 

grupo todo. “O trabalho começou segmentado, nor-
malmente dividindo por setores. Hoje, tendo o grupo 
todo trabalhando junto, dá uma ideia mais coletiva de 
jogo, da proposta e da ideia de trabalho, do conceito 
que o Sampaoli quer implementar na equipe. Então, 
é importante a presença de todos para poder compre-
ender melhor esses conceitos e ver o trabalho evoluir 
a cada dia”, disse. 

O camisa 1 também elogiou o treinador de goleiros 
Rogério Maia que, de acordo com ele, faz um trabalho 
excelente e procura variar bastante as atividades, tra-
zendo novas propostas a cada dia para potencializar 
o desempenho dos atletas da posição. “Tem sido um 
trabalho bastante proveitoso, é um cara que gosta de 
conversar bastante, dar feedbacks, mostrar vídeos com 
o que fizemos durante os treinamentos, esse diálogo 
é importante. É um treinador que tem muito conhe-
cimento do que faz e tem sido produtivo esse tempo 
que temos trabalho juntos”, comentou. 

Victor concluiu afirmando que os reforços que che-
gam ao clube para somar, como os recém-anunciados 
Marrony e Léo Sena, são sempre bem-vindos. “A 
gente vê com bons olhos todo atleta que chega para 
fortalecer a equipe e torná-la ainda mais competitiva. 
Que venham jogadores que desejam fazer história e 
conquistar títulos pelo clube. Esse é o perfil que a gente 
espera de todo jogador que veste a camisa do Atlético”.

Fonte: Site Clube Atlético Mineiro
“A gente vê com bons olhos todo atleta que chega para fortalecer a equipe”
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Futebol brasileiro ensaia retorno
em plena pandemia da COVID-19

A exemplo dos campeonatos alemão, espanhol 
e italiano, o futebol brasileiro estuda formas de 
retomar a normalidade após o período do pico 
da pandemia da COVID-19. Um novo protocolo de 
segurança vem sendo elaborado pela Confederação 
Brasileira de Futebol  (CBF) para o retorno dos jogos 
envolvendo vários setores da entidade, como do-
ping, serviços médicos e segurança. Serviços como 
VAR (árbitro de vídeo) e exame antidoping, além 
de como será a organização por parte dos atletas 
para evitar a contaminação e propagação do vírus 
estão sendo preparados. 

A ideia da CBF e dos clubes é que o futebol 
retorne no final de julho e início de agosto. A data 
é apenas uma previsão, uma vez que a CBF aguar-
dará a autorização do Ministério da Saúde e de 
demais órgãos de segurança do país. Os portões 
dos estádios seguiriam fechados, com uma equipe 
entrando antes da outra. No intervalo, a ordem de 
retorno dos times ao campo se inverteria. Todos os 
atletas passariam por testes 48h antes das partidas 
para evitar o descontrole de contaminação do vírus. 

No tocante às pessoas envolvidas na partida de 
futebol, todas passarão por testes de temperatura, 
em uma espécie de serviço de triagem, com o mes-

mo intuito dos atletas. Com relação à arbitragem, 
as escalas serão regionais. Isso evitará viagens de 
longas distâncias. O árbitro de vídeo não ficará no 
estádio. O serviço será realizado em escritórios fora 
dos estádios. 

Já o acesso para a imprensa será reduzido ao 
extremo, com apenas funções básicas de transmis-
sões tendo acesso ao local. No caso dos atletas, as 
regras são ainda mais rígidas. Os jogadores serão 
orientados a não se abraçarem após os gols e 
também não poderão tomar banhos nos vestiários, 
indo para casa imediatamente após a partida, 
levando as roupas usadas nos jogos para serem 
lavadas em casa. 

É preciso que se diga que o futebol sinaliza 
sua volta em um momento precipitado por todo 
o Brasil. A epidemia claramente não está sob 
controle no país, com mais de mil mortes diárias 
em dias da semana. Ou seja, o país está bem 
longe do cenário mais brando de países europeus. 
Como a reabertura da economia ocorreu sem que 
a epidemia estivesse em clara curva descendente, 
não será surpresa se houver nova subida de casos e 
óbitos. E isso pode obrigar autoridades a recuarem 
das autorizações de volta do futebol.

Divulgação


