
e-commerce se populari-
zou ainda mais durante 
o isolamento social e a 
alta demanda fez crescer 

a quantidade de reclamações após 
compra realizada. Segundo o Recla-
me Aqui, mais de 192 mil queixas 
relacionadas à entrega já foram 
registradas, número que indica um 
aumento de 61%. Por todo o país, 
os Procons revelam o desconten-
tamento dos consumidores, prin-
cipalmente, por envio de produto 
com defeito e a entrega errada de 
pedido. Para se ter uma ideia, em 
algumas cidades, o índice de insa-
tisfeitos cresceu 300%. As pessoas 
podem correr atrás dos seus direitos 
depois de vivenciar uma experiência 
ruim e na matéria te explicamos 
como proceder.
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Prazos que já venceram como filiação partidária, domicílio 
eleitoral e afastamento de secretários municipais, de 6 meses 
antes do pleito, não podem ser retomados. Sendo assim, 
apenas aqueles que ainda vão vencer serão adaptados à nova 
data da eleição. É o que informa o advogado Mauro Bonfim 
em entrevista.

crise impacta setor de hotéis que já 
perdeu 64% da hospedagem em mg

Dados da ABIH-MG mostram que a pandemia do novo corona-
vírus impactou fortemente o setor de hotéis. Segundo o balanço, 
em Minas Gerais, dos 3.971 estabelecimentos que funcionavam, 
2.540 foram fechados (64%) e as demissões ultrapassam mais 
de 6 mil pessoas. Em Belo Horizonte, o cenário não é diferen-
te: dos 132 hotéis localizados na capital, 43 paralisaram suas 
atividades, sendo que 8 ainda não tem previsão de retorno. Os 
dados correspondem a 32,5% da hospedagem e ao todo 3 mil 
funcionários já foram demitidos.

Síndrome da cabana: medo de sair de casa
pode ser desenvolvido com fim da quarentena

Imagine que a vacina para a COVID-19 foi produzida e a qua-
rentena acabou. Não há mais motivos para temer ir às ruas. No 
entanto, só de pensar em sair de casa, a pessoa fica apavorada, 
confusa, tensa, angustiada e pode chegar até a sentir o cora-
ção disparar. Esse medo após longos períodos de isolamento é 
conhecido como a síndrome da cabana. “Esse fenômeno não 
é considerado um transtorno mental, mas pode desencadear 
alguns como síndrome do pânico, agorafobia, ansiedade ou 
depressão”, explica a psicóloga e escritora Luci Moyses.

Desde o início da pandemia, quase 7 milhões de pequenos empresários solicitaram empréstimos a grandes bancos, mas, 
conforme levantamento do Sebrae, só um milhão foi atendido. É neste ermo que as empresas de factoring, que pagam à vista 
por recebíveis que serão creditados no futuro, querem crescer.  Segundo Roberto Ribeiro, presidente da Sindisfac-MG, a prática 
não tem nenhuma semelhança com crédito bancário. “Factoring não é agiotagem, não é empréstimo e não trabalha com 
pessoas físicas. É uma prática estritamente realizada entre empresas e tem a função de dar maior capacidade de capital de giro 
para os negócios, ou seja, uma ferramenta para gestão financeira, especialmente utilizada por micro e pequenas empresas e 
profissionais liberais”, diz.

nova adutora vai atender
uberlândia nas próximas décadas

Ao visitar as melhorias do sistema de adutora de água tratada, em 
Capim Branco, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), constatou 
que a obra está com 97% da parte civil já concluída. Ela permitirá o 
abastecimento da cidade nas próximas duas décadas.

Empreendedores lucram
com venda de produtos
típicos de festa junina
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Com bancos negando crédito, factoring quer
despontar como opção a pequeno empresário

Advogado esclarece
mudanças no calendário

eleitoral de 2020

mauro bomfim comenta as alterações para o pleito deste ano
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com lentidão dos bancos em resposta à crise,
factoring quer ser socorro às pequenas empresas

egundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre abril e 
junho, cerca de 6,7 milhões de empresários tentaram 

obter crédito para manter pequenos negócios, mas apenas 
1 milhão (15%) conseguiu. E é nesse vácuo deixado pelas 
instituições financeiras que as empresas factorings querem 
avançar. Diferente do empréstimo bancário, a prática an-
tecipa ao empreendedor a quantia à vista de uma venda 
realizada, mas que seria paga em até 3 meses, em troca, 
a factoring fica com o futuro recebimento. Para entender 
melhor como funciona essa atividade de fomento mercantil, 
o edição do brasil conversou com o presidente do Sindicato 
das Empresas de Factoring de Minas Gerais (Sindisfac-MG) 
Roberto Ribeiro (foto).

s

Futebol x pandemia
volta dos campeonatos de futebol está acontecendo em todo o Brasil 
por eximia pressão dos cartolas, especialmente no eixo Rio São Paulo, 
onde os grandes clubes movimentam milhões de reais, envolvendo 
uma cadeia incomensurável de negócios, incluindo patrocinadores, 

transações financeiras por ocasião da venda de jogadores, profissionais da área 
técnica, contratação de estádios para as aludidas partidas, entre outras coisas 
relacionadas ao certame. Mas esse retorno gradual dos eventos esportivos está 
sem graça. Serão partidas sem torcedores, sendo que em muitos casos não haverá 
sequer a transmissão pela televisão aberta. Isso por si só já é um problema, visto 
que nem todas as pessoas, sobretudo, a população mais humilde, dispõem de 
condições de assistir ao espetáculo através de canais pagos, ou ainda, por meio 
de outros acessos pela internet.

Ao perdurar este estilo do “novo normal”, inclusive para o mundo dos desportis-
tas e torcedores, pode se imaginar a possibilidade de hábitos contemporâneos nes-
ta arena. Não está longe a probabilidade do afastamento das grandes multidões no 
estádio nos dias de realização dos jogos. Pode ser que o coronavírus resulte em uma 
plateia mais comedida, sem a paixão tão comum de outrora, aquela coisa arreba-
tadora, exagerada, mas bonito de se assistir. É essa empolgação capaz de manter 
os times em evidência, por conta de pessoas que se engajavam em torcidas organi-
zadas, participando de todas as promoções de seus clubes do coração, independen-
temente de suas respectivas posições nos campeonatos, seja nacional ou regional.

O lamentável de tudo isso é que se os times de futebol estão autorizados a voltar 
as suas atividades, o mesmo não está ocorrendo com outros setores da sociedade. 
As escolas continuam sem aulas, o comércio e os clubes de lazer também marcam 
cem dias de fechamento. Então, teria de haver mais equilíbrio das autoridades ao 
analisar essas demandas do ponto de vista de envolver pessoas e aglomerações.

Para além desta realidade, em Minas Gerais há ainda uma disputa velada entre 
as determinações do governo do Estado e a Federação Mineira de Futebol, envol-
vendo alguns parceiros importantes. Enquanto grandes times estão autorizados a 
realizar os treinos, como é o caso de América Atlético, o Cruzeiro entrou na fila para 
buscar autorização da prefeitura da capital, visando conseguir também o intento. 
No interior estado, os prefeitos adoram fazer charme e, ao serem procurados 
pelos clubes para que sejam permitidas as atividades, naturalmente cumprindo 
as orientações das autoridades de saúde, há sempre um questionamento por 
parte dos chefes do Executivo, tendo como escopo a vontade de conquistar mais 
um pouco de fama, como se a COVID-19 fosse um espaço de mídia, reservado a 
homens públicos sem a devida consciência de que estamos vivendo um período 
de extrema dificuldade, com perdas de vidas e um isolamento social sem igual 
em toda história recente da humanidade.

É hora dos políticos e administradores abandonarem a vaidade e buscar 
atender os anseios da sociedade, respeitando os protocolos impostos pela ciência, 
sem perder de vista a situação dramática da atualidade. Deixemos para depois 
os louros, os holofotes e o reconhecimento formal de suas decisões acertadas, 
se é que elas existem ou existirão, mas no momento, tudo deve ser feito com 
parcimônia, sem arrogância, em nome de ajudar a combater essa crise sanitária, 
um desassossego em nossa vida.

O setor mineral, além da solidariedade que tem prati-
cado nesta crise, precisa ampliar o seu envolvimento 
na geração de riquezas do Brasil e o caminho é 
ampliar a participação de seus investidores via bolsa 

de valores e compartilhamento dos ganhos. Neste momento, 
em que países se enfrentam, na dúvida sobre retomar a 
normalidade ou manter o isolamento social para reduzir o 
contágio na pandemia mundial do novo coronavírus, nossos 
líderes se dividem entre aqueles que se dedicam a agir e os 
que simplesmente somem do cenário. Inúmeros exemplos 
de superação e solidariedade estão acontecendo em todo 
o mundo. De onde menos se espera, ali brota a esperança. 
Esta é a marca do nosso povo. Na mineração não está sendo 
diferente. pois, estamos agindo com total solidariedade. 
Se crescem números de casos de contaminação e mortes 
advindos da COVID-19, na mesma proporção, crescem as 
iniciativas empresariais, como uma resposta à sociedade 
diante do caos da saúde e da ausência de ações coordenadas 
de enfrentamento. Exemplo dessa proatividade do segmento 
privado é a multiplicação, nas mineradoras, de distribuição 
de equipamentos de proteção individual e dos testes para 
detecção do vírus pandêmico. 

Solidariedade Se olharmos o setor mineral com os 
“óculos do tempo”, vemos que, depois de ter sido apontado 
como vilão durante anos, o segmento dá provas ímpares de 
solidariedade. A Vale, depois de anunciar investimentos de 
U$ 2 bilhões em redução de carbono, foi, nesta semana, 
apontada como a segunda maior doadora, juntamente com 
Sesi/Senai quinto maior doador para ações de tratamento 
de vítimas da COVID-19, pela revista Forbes – um total de R$ 
500 milhões e R$63 milhões respectivamente. E mais: a 
Anglo American, além de doar R$ 20 milhões ao combate da 
pandemia, anuncia mais R$ 2,4 bilhões de investimento em 
energia renovável, demonstrando o seu compromisso com a 
sustentabilidade do planeta, que passarão a corresponder a 
30% de sua matriz; o Grupo Votorantim doou cerca de R$ 50 
milhões para ações relacionadas ao combate do contágio do 
novo coronavírus; a Mineração Rio do Norte, R$ 4 milhões; 
e a Kinross, por sua vez , repassou R$ 2,5 milhões, em Minas 
Gerais. Tudo isso mostra as mudanças e o reposicionamento 
das empresas, numa transformação que a sociedade e as 
lideranças de defesa do meio ambiente reconhecem, e são 
as grandes beneficiadas. 

O mais importante está por vir. O maior desafio 
a enfrentar é sair da crise e recuperar as perdas desse 
período. Crise advinda do necessário isolamento social, 
do consequente desemprego causado pela desaceleração 
econômica. Infelizmente, alguns setores da sociedade e 
diversos formadores de opinião não percebem a nossa 
mudança de atitudes. Apoiam-se em crenças superadas pelo 
conhecimento científico e desviam-se das ações objetivas e 
necessárias num grave momento social como este, de escala 
global. Todavia, estes grupos são uma minoria que caminha 
na contracorrente de uma sociedade visivelmente solidária. 

Nossa sociedade está dividida quanto às perspectivas do 
futuro. Uns acreditam que tudo isso, em algum momento, vai 
passar. Outros apostam que as mudanças vieram para ficar. 
Contudo, é inegável que a pandemia mudou nosso mundo 
e nos transformou como pessoas. Hoje, quatro meses depois 
de o vírus chegar ao Brasil, percebemos que, o que parecia 
um tsunami, a bem da verdade, pode ser o novo nível da 
maré. Não teremos nossa vida de volta como era antes, até 
porque não resgataremos as milhares de vidas que se foram 
sem ao menos nos despedirmos. Compartilhar riquezas A 
mineração, é inegável, pode ter um papel fundamental na 
superação deste agravado quadro social. 

É nossa obrigação não permitir que esta fragilidade se 
eternize, que sejamos sempre reféns dessa onda. Para tanto, 
sabemos a receita, ainda que não a pratiquemos: reduzir as 
diferenças e a trincheira social do nosso país! Inexiste outra 
atividade capaz de gerar tanta riqueza e usar tão pouco espa-
ço na terra. Porém, os recursos minerais são finitos. Portanto, 
no aproveitamento desses recursos, os protagonistas do setor 
não podem estar sujeitos a operadores incompetentes ou 
serem submetidos a maus administradores públicos. Cabe 
à administração pública, apoiar a população na fiscalização 
e na cobrança do uso adequado e aplicação das riquezas 
minerais do Brasil. É possível construir um novo acordo 
em nossa sociedade e despertar para uma nova dinâmica 
econômico-social. E, talvez, a melhor forma de distribuirmos 
a responsabilidade que nos cabe na sociedade brasileira, 
seja dividirmos entre diversos parceiros o ganho e o risco da 
atividade mineral. 

Um bom exemplo dessa coparticipação na responsa-
bilidade dos investimentos minerais surgiu recentemente. 
A mídia anuncia a primeira junior company a fazer uma 
captação no mercado brasileiro - a Aura Minerals. A empresa 
é do grupo que criou a Yamana Gold, que vale hoje C$ 7 
bilhões (dólares canadenses) e nasceu com o valor de C$ 100 
milhões em 2003. É uma oportunidade única, pois, adminis-
trada por brasileiros, a Aura detém ativos majoritariamente 
nacionais em operação e outra parte desses ativos para serem 
desenvolvidos. Além disso, a empresa diversifica seus riscos 
com atividades nos EUA, Colômbia, Honduras e México. Por 
que vislumbramos uma oportunidade? Porque os eventuais 
ganhos do setor poderão ser acessíveis aos investidores bra-
sileiros em todos os passos da participação da Aura na Bolsa 
de Valores (B3), e o desenvolvimento chegará igualmente 
aos locais das minas de Almas, Matupá, Ernesto e Pau a 
Pique, ou seja, é o capital brasileiro ajudando a desenvolver 
o Brasil! Este tem sido exatamente o diferencial dos países 
como Canada e Austrália, onde a mineração se desenvolveu 
exponencialmente, pois, lá, esses ganhos foram divididos 
principalmente entre os cidadãos daqueles países. Tomemos 
como exemplo a Yamana, com ativos brasileiros. A empresa 
foi listada na bolsa de valores do Canadá, e os acionistas que 
investiram naquela oportunidade C$ 1.000, em 2003 e, hoje, 
possuem quase C$ 7.000, sem contar os dividendos recebidos 

anualmente entre 0,8% e 3,8% ao ano, nos últimos 17 anos. 
Então, é importante que alertar: enquanto nosso país não 
acordar para importância do setor mineral, e construir esse 
modelo econômico como o do Canadá ou da Austrália, esse 
ganho terá usufruto apenas dos investidores estrangeiros, que 
já participam dessa modalidade de investimento. 

Sua adoção no Brasil, no entanto, pode ser uma 
oferta de oportunidades que podem ser compartilhadas 
com os brasileiros. Credit Swiss, XP, Safra e Itaú são grandes 
agentes financeiros por trás desta iniciativa da Aura, e são 
os responsáveis pelo processo de listagem no B3 em São 
Paulo. Infelizmente, esta é uma rara e isolada oportunidade, 
enquanto nosso país não adotar uma política de prioridade 
para o setor mineral, pois o setor financeiro raramente 
vai se interessar por oportunidades de risco sem tradição. 
E se o faz pela Aura, é porque a empresa contém ativos 
maduros, oferece baixo risco e entrou no mercado com 
atores conhecidos, num momento de baixas taxas de juros 
estes agentes despertam para mineração como forma de 
remunerar os brasileiros num novo momento da economia 
nacional marcado pela baixa dos juros. A onda O desafio é 
fomentar outras ”Auras“ e desenvolver no mercado brasileiro 
um conhecimento sobre como são instituídos esses ativos 
e como eles se tornam atrativos para os bancos e para as 
corretoras. A fórmula é muito mais simples do que parece. 
Com uma política de incentivo fiscal adequada e a instituição 
de uma bolsa de valores especializada nos ativos minerais 
será possível aumentar a diversidade de oportunidades e a 
oferta de bens minerais. 

Assim fazem o Canadá, a Austrália, a Grã-Bretanha e, 
mais recentemente, Peru e Chile se integraram a esta prática. 
Dessa forma, obtém-se uma relação ganha-ganha generali-
zada, em que, com um ambiente de negócios dinâmico, se 
geram empregos (técnicos, geólogos, e engenheiros, advo-
gados, contadores e trabalhadores qualificados em geral), 
impostos, internalização de progresso, desenvolvimento e, 
principalmente, a valorização das ações e da renda como da 
Yamana. Ali, os 49% das ações estão nas mãos de investido-
res individuais canadenses e americanos, que reinvestem tais 
recursos no país, neste caso Canadá e EUA, onde está listada e 
onde são residentes. Caso contrário, se insistirmos no modelo 
atual, como defendem algumas lideranças ao privilegiar 
acordos com bolsas estrangeiras, continuaremos a ser um 
país de raras e escassas oportunidades no aproveitamento 
das nossas riquezas. E, quando as identificarmos, dividiremos 
exclusivamente os bons frutos com estrangeiros, porque não 
estaremos maduros e hábeis o suficiente para oferecer opor-
tunidades semelhantes aos brasileiros. Torcemos pelo sucesso 
do lançamento da Aura. Que sua entrada na Bolsa de Valores 
no Brasil acorde nossos líderes políticos e empresariais, de 
tal modo que esta onda, que se aproxima agora, possa ser 
surfada por nós, e não nos afogue na perda da oportunidade 
do crescimento e da saída da crise econômica que vivemos 
de forma pujante e competitiva.

na onda da mineração, vamos surfar ou nos afogar?
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no que consiste as factorings?

Para isso, preciso explicar a origem. A factoring 
nasceu na época das mercancias e navegações. Os 
comerciantes europeus produziam e iam vender 
suas mercadorias para as Américas e depois retor-
navam para a Europa. Porém, eles perceberam que 
poderiam antecipar os recebimentos das vendas das 
mercadorias. Assim, nasceu a factoring que, basi-
camente, é a antecipação dos recebíveis. No Brasil, 
porém, a prática começou na década de 1970 com 
uma circular do Banco Central regulamentando a 
atividade, que consiste na antecipação de créditos, 
por meio da cobrança de uma taxa de desconto 
chamada deságio. Factoring não é agiotagem, não 
é empréstimo e não trabalha com pessoas físicas. É 
uma prática estritamente realizada entre empresas 
e tem a função de dar maior capacidade de capital 
de giro para os negócios, ou seja, uma ferramenta 
para gestão financeira, especialmente utilizada por 
micro e pequenas empresas e profissionais liberais. 
Os títulos mais comuns descontados numa linha 
de factoring são cheques pré-datados e duplicatas. 
Hoje, essa atividade cumpre um papel econômico 
fundamental na sociedade e representa boa parte 
do fomento às pequenas empresas.  

Qualquer empresa pode vender 
seus recebíveis?

Qualquer empresa, independente do 
tamanho e ramo de atividade, tem o direito 
de ceder seu crédito. Factoring é a compra de 
um ativo, não é um produto financeiro, ele é 
comercial. Empresas que têm valores a receber, 
se isso estiver documentado e formalizado, têm  
ativos, créditos e como qualquer ativo, ele pode 
ser negociado. E o termo técnico para um ativo 
é a cessão, não venda. A empresa factoring vai 
pagar por esse ativo quanto ela achar que ele 
vale. Todo empresário tem legitimidade para 
fazer isso, inclusive, as melhores e maiores com-
panhias do mundo utilizam a antecipação dos 
recebíveis. Obviamente, as grandes empresas 
não vão utilizar as factorings, que é uma opção 
aos pequenos negócios, mas elas fazem uso 
da prática por meio de grandes bancos, que 
também oferecem esse serviço. 

como uma empresa comprova que 
está apta a uma factoring? 

Ela vai passar por uma análise de crédito 
por parte de quem está comprando aquele 
ativo. Quando a factoring quer comprar um 
crédito tem que verificar se ele é seguro. 
Não existe comprovação de idoneidade, ela 
precisa vender para quem quer adquirir. E 
a factoring só vai querer comprar depois de 
investigar tanto a empresa quanto o sacado, 
que é o cliente da instituição que vai pagar 
o título. 

Quem arca com a taxa de juros 
aplicada à venda de ativos?

Não são juros. O que temos na factoring 
é o deságio, uma taxa de desconto que é o 
percentual pago pelo título. Por exemplo, se 
uma empresa produz sapatos e fez uma venda 
a um lojista de R$ 100 mil que vai ser recebido 
daqui a 30 dias, quando esse valor for atuali-
zado pelo mercado, a taxa estabelecida será 
a de deságio. Hoje, elas variam entre 2% e 4% 
ao mês. Em média, as instituições financeiras 
são de 1% a 1,5% mais caros.

Assim que o ativo é vendido, o ne-
gócio entre empresas e factorings 
está finalizado?

O processo é seguro para quem está ven-
dendo porque ele recebe antecipadamente 
seu dinheiro. Agora, existe na factoring o cha-
mado direito de regresso, que significa que, 
caso o sacado da operação, ou seja, o cliente 
de quem está descontando aquele título não 
pague, o cedente da factoring é obrigado 
a comprar aquele ativo de volta. Porque o 
risco de crédito existe sempre, infelizmente, 
operamos num mercado muito visado por 
estelionatários. O fato é que ocorrem fraudes 
contras as factorings e sofremos bastante com 
empresas de fachadas que geram recebíveis 
falsos.

Quais são os critérios das factorings 
para avaliar se um ativo é bom ou 
ruim?

Avaliamos o histórico da empresa, há quanto 
tempo ela foi fundada, sua organização, o nível 
de profissionalismo, se é uma gestão profissio-
nal ou familiar. Fazemos uma visita ao local e 
checamos como está seu cadastro, se não há 
ressalvas, o que não significa que não operamos 
com entidades que têm restrições. A nossa análise 
de crédito é mais subjetiva e visa àqueles que os 
bancos, às vezes, não têm nem interesse porque 
vai fazer uma apreciação de crédito muito “preto 
no branco”. Atuamos num campo que os grandes 
bancos não têm interesse em atingir.

por que as factorings podem ser uma 
opção ao empresário que está de 
portas fechadas com a pandemia?

Com a pandemia, os bancos fecharam as 
torneiras para empréstimo. Muitas empresas 
que tinham acesso ao crédito bancário não 
conheciam as factorings ou até mesmo por 
preconceito, por achar que é caro ou por pen-
sar que tem alguma ligação com  agiotagem. 
Infelizmente, isso é um fator histórico, na década 
de 1990 com a hiperinflação, muitos ganharam 
dinheiro emprestando valores e usavam uma 
factoring como fachada, o que acabou sujando 
um pouco o segmento. Esse preconceito ainda 
existe, mas essas empresas que estão tendo 
restrições de acesso a crédito pelo sistema ban-
cário podem buscar as factorings para antecipar 
seus recebíveis. A procura cresceu muito com a 
pandemia, as pessoas estão percebendo que, 
pela proximidade com os clientes, podem contar 
com a gente muito mais do que com os bancos. 
As empresas reclamam muito dos bancos, no 
sentido que eles abrem o guarda-chuva quando 
está sol e fecham quando está chovendo. E não 
é isso que o empresário precisa na crise, não 
adianta resolver problema quando não tem 
nenhum problema.
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Vice-presidente dA AssembleiA legislAtiVA de minAs gerAis

O novo filão do agronegócio brasileiro

pec do adiamento da eleição só
atinge prazos que não venceram

O Congresso Nacional promulgou no 
último dia 2 de julho, a Emenda Cons-
titucional nº 107, que adia as eleições 
municipais e os prazos eleitorais em 

razão da pandemia de COVID-19. De acordo com 
o novo texto, o primeiro turno irá ocorrer em 15 
de novembro e o segundo em 29 de novembro, 
nas cidades acima de 200 mil eleitores.

Prazos que já venceram como filiação 
partidária, domicílio eleitoral e afastamento 
de secretários municipais, de 6 meses antes 
do pleito, não podem ser retomados. Apenas 
os vincendos, ou seja, aqueles que irão vencer 
a partir de 2 de julho serão adaptados à nova 
data da eleição. A medida entrou em vigor 
imediatamente e todas as normas da legislação 
anterior devem ser adaptadas.

O advogado Mauro Bomfim lembrou o 
esforço do presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, 
para aprovação da emenda, mas manifestou 
sua preocupação com relação ao fato de o 
TSE não funcionar no mês de julho, por isso, o 
novo calendário definitivo ficará para agosto, 
caso o Tribunal decida em não convocar sessão 
extraordinária.

Ele assinala as novas datas do calendário 
eleitoral por força da Emenda Constitucional. 
“As convenções partidárias serão realizadas 
entre 31 de agosto e 16 de setembro e o re-
gistro dos candidatos até 26 de setembro. Já 
a propaganda será permitida a partir de 26 
de setembro, quando os postulantes poderão 
distribuir santinhos e adesivos e participar de 
carreatas e comícios”.

Na pré-campanha, antes do dia 26 de se-
tembro, o candidato não pode efetuar nenhum 
gasto, apenas exaltar suas qualidades pessoais e 
participar de debates. “É bom ter cautela mesmo 
depois do dia 26 de setembro. Deve providenciar 
o CNPJ e abrir conta bancária e só então efetuar 
gastos de materiais gráficos e outras despesas”. 
A prestação de contas deve ser entregue até 15 
de dezembro, enquanto que a diplomação dos 
eleitos ocorrerá no dia 18 de dezembro.

Segundo Bomfim, uma das grandes preocu-
pações é a data de afastamento dos servidores 
públicos efetivos e contratados, que é de 3 meses 
antes da eleição, ou seja, como se trata de prazo 
ainda a vencer, o novo limite de afastamento 
passa para 15 de agosto, considerando a nova 
data do pleito.Advogado mauro bomfim
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Colapso do atual Sistema de
Transporte Coletivo no Brasil

A pandemia de COVID-19 
não é a única, mas uma 
das maiores causas dos 
problemas graves em 

que mergulhou o transporte públi-
co coletivo. O que é incontestável 
é o grau de letalidade da situação 
atual, que não pode ser relevado, 
tão pouco ignorado. Ao contrário 
de outras crises, a atual é definiti-
va: coloca não só as bases desse 
sistema em xeque, como desfia 
um conjunto de constatações e 
incertezas, que exige de todo o 
setor e, mais ainda da própria so-
ciedade, um forte posicionamento 
de enfrentamento. Tudo pode ser 
resumido numa única questão, que 
precisa ser respondida com clareza 
e celeridade: a cidade precisa de 
sistemas de transporte público 
coletivo? Diante do quadro não é 
mais possível hesitar e, a depender 
das respostas que tivermos, os 
municípios brasileiros terão que 
assumir e conviver com as conse-
quências que advirão das medidas 
tomadas ou ignoradas.

Antes de propor saídas para a 
crise, portanto, é preciso que toda a 
sociedade e as partes interessadas 
tenham consciência do que signi-
fica destruir um sistema que hoje 
funciona, apesar dos problemas, 

erros e desvios, talvez até bem me-
lhor do que há algumas décadas. 
A própria história já demonstrou, 
não apenas aqui, mas em várias 
cidades do planeta, que não há 
vazios quando se trata de serviços 
públicos essenciais. A ausência 
de polícia produz a insegurança e 
soluções não convencionais. A falta 
de transporte leva as pessoas, cada 
qual com sua capacidade e condi-
ção econômica, a buscar diferentes 
formas de deslocamento. Em 
resumo, traz graves problemas eco-
nômicos ao desarticular a estrutura 
de produção local, distanciando a 
oferta de mão de obra dos locais 
de trabalho. 

É preciso ponderar que trans-
porte é vetor de desenvolvimento 
econômico, e que sua desquali-
ficação implica diretamente em 
destruição de fortes bases em que 
se assenta o mercado de trabalho, 
além de impor sérias restrições à 
qualidade e à atratividade da vida 
urbana. Logo, mais do que definir 
saídas para crise definitiva, é preciso 
envolver a sociedade não só para 
superar o presente momento, mas, 
sobretudo, para entender definitiva-
mente que é inevitável rever toda a 
prestação de serviço de transporte 
público coletivo.

Esse problema, portanto, precisa 
ser assumido e enfrentado pelo 
conjunto das forças econômicas que 
dependem, fundamentalmente, de 
um transporte público universal e de 
qualidade. As cidades brasileiras, na 
sua maioria, contam com a presta-
ção de serviços por ônibus realizado 
por instituições privadas, estrutura-
das e com experiência reconhecida. 
No Brasil, cerca de 1.800 empresas 
operam diariamente 107 mil car-
ros, percorrendo 191,4 milhões de 
quilômetros por mês. O setor gera 
mais de 400 mil empregos diretos 
(motoristas, cobradores, pessoal de 
manutenção e demais profissionais). 
Se nada for feito, além dos prejuízos 
na qualidade da atividade, as perdas 
para a sociedade serão da ordem de 
R$320 bilhões por ano. Para se ter 
uma ideia do que esse montante 
significa, apenas 10% deste valor já 
permitiria reduzir a tarifa em 50% 
para toda a população.

O sistema atual de transporte 
coletivo foi instituído ao longo do 
século passado e é garantido pelos 
poderes concedentes, nas esferas fe-
deral, estadual e municipal, por meio 
de uma base legal e de contratos que 
organizam a distribuição do mercado. 
Por outro lado, diferentemente do que 
ocorre na maioria dos países mais 

desenvolvidos e nas grandes cidades 
mundiais, o serviço de transporte 
coletivo no Brasil é financiado, na 
quase totalidade das cidades, exclusi-
vamente pelas próprias tarifas pagas 
pelos usuários, havendo raríssimas 
exceções em que existem subsídios 
aos passageiros, bancados pelo poder 
público. É preciso exigir da sociedade 
e, especialmente dos poderes econô-
micos e das autoridades públicas, no-
vas posturas e decisões. Esta é a gran-
de oportunidade para o Brasil rever 
seu modelo de mobilidade urbana.

A Associação Nacional de Trans-
portes Públicos (ANTP) propõe a 
destinação imediata de recursos 
extratarifários, dos governos locais 
e, em especial, do governo federal, 
para o equilíbrio de manter o custo 
de oferta de serviços em níveis ade-
quados aos protocolos de saúde em 
relação ao valor arrecadado na pres-
tação dos serviços. A implantação e 
investimentos em infraestrutura e 
mobilidade urbana mais eficiente 
e menos poluente e a mudança 
do modelo de financiamento do 
custeio do transporte público, de 
maneira a garantir os padrões de 
qualidade de forma permanente.

política em montes claros
Em Montes Claros, segundo comentários ouvidos nas 

proximidades do Café Galo, tradicional ponto de encontro no 
centro da cidade, o projeto do deputado gil pereira (PP) é ser 
prefeito de lá. Mas, com certeza, não será desta vez, diante da 
popularidade do atual chefe do Executivo humberto souto 
(PPS), candidato a reeleição.

novo líder
Com a indicação do deputado raul belém (PSC) para líder 

do governo, vários parlamentares adiantam que a vida do 
governador romeu zema (Novo), no âmbito da Assembleia 
Legislativa, irá mudar completamente. O posto estava vazio 
há quatro meses.

brant desolado
Ainda existem alguns saudosistas achando que o vice-gover-

nador paulo brant pode aceitar a ideia de disputar a sucessão em 
Belo Horizonte. No entanto, quem esteve com ele recentemente 
acha exatamente o contrário. “Inclusive, há possibilidade de 
brant se afastar da política em definitivo”, indicam as fontes.

Viana governador?
Ninguém sabe quem foi a fonte divulgadora da tese de 

que o senador carlos Viana (PSD) poderá ser candidato ao 
governo de Minas em 2022, com o apoio do prefeito Alexandre 
Kalil (PSD).

sucessão em Fabriciano
Como já propalado pela imprensa, o ex-prefeito chico 

simões (PT) está de volta à cena política. Irá buscar mais um 
mandato à frente Prefeitura de Coronel Fabriciano, desta feita 
em companhia do seu colega de partido, o vereador e ex-
-presidente da Câmara, marcos da luz.

disputa no cruzeiro
Mal terminou a eleição no Cruzeiro e alguns cartolas já 

começam a comentar a respeito da próxima sucessão, já 
que a nova diretoria só fica no cargo até novembro. Agora, a 
indagação é que se o clube está em situação de penúria, com 
inúmeros problemas administrativos e financeiros, como é que 
ainda tem tanta gente interessada em ser dirigente?

déficit do governo
Segundo o deputado guilherme da cunha (Novo) e amigo 

do governador romeu zema, o déficit no orçamento do gover-
no de Minas deve oscilar em torno dos R$ 20 bilhões neste ano.

disputa atleticana
Semana passada, em frente ao Mercado Central de BH, 

três atleticanos conversavam sobre o time, quando um deles 
indagou: quem manda mais no Atlético, rubens menin ou 
ricardo guimarães? Engraçado é que o nome do presidente 
sérgio sette câmara sequer foi mencionado.

política em contagem
A partir de agora, os nomes que irão participar da eleição 

em Contagem começam a ganhar destaque. Na lista está o 
ex-prefeito Ademir lucas, que pretende mostrar que ainda 
tem prestígio na cidade.

sucessão em bh
Pelo sim pelo não, o deputado João Vitor xavier (Cida-

dania) não quis correr risco. Semana passada, bem antes do 
prazo exigido para desincompatibilização, ele fez a despedida 
do seu programa diário na Rádio Itatiaia para se colocar como 
pré-candidato à PBH.

A cada safra fica a lição: o mundo não 
existiria sem as abelhas. Minas Gerais 
tem a felicidade de ter muitas delas, 
ser um dos três maiores produtores 

de mel do país e o único fornecedor de própolis 
verde do mundo. Produtos nobres, desejados 
em toda parte e que geram emprego e renda 
para pequenos produtores, especialmente da 
agricultura familiar. A estimativa é de que o 
setor movimente cerca de R$ 100 milhões por 
ano. Um mercado considerável que pode crescer 
muito mais graças a produtividade, qualidade 
e rentabilidade de um negócio sem fronteiras.

A apicultura não exige título de propriedade 
para produzir. O Censo Agropecuário do IBGE de 
2017 aponta que um quarto dos apicultores é 
meeiro. O trabalho se dá em áreas de terceiros, 
sendo o uso pago com parte da produção. No 
entanto, a informalidade do ramo é um dos 
entraves para o seu crescimento. Dificulta a con-
solidação das cadeias produtivas e a obtenção 
de linhas de crédito, entre outros benefícios, 
informa o presidente da Federação Mineira de 
Apicultura (FEMAP), Cézar Ramos Júnior.

Um grande passo para reverter esta situação 
é buscar apoio junto às instituições formais. Pro-

vocado pelo setor, apresentamos na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) o Projeto de 
Lei nº 2032/2020, de minha autoria, que prevê 
alíquota zero para a produção de própolis e de 
extrato de própolis. O projeto aguarda para ser 
apreciado. Em outra ação, fizemos a ponte do 
setor com o Sebrae que fez a indicação geográ-
fica da própolis verde e ajuda na formatação de 
propostas comerciais, além de prestar outros 
serviços. E na expectativa de conseguir linhas de 
créditos especiais para a apicultura, levamos as 
principais lideranças para uma reunião no Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). No 
momento em que a “casa do desenvolvimento 
mineiro” completa 59 anos de apoio a empresas 
de todos os portes, nada mais justo do que apre-
sentar a apicultura. Incluí-la no próximo orçamen-
to financeiro do BDMG é parte da nossa missão. 

Acompanharam-nos nesta empreitada, 
além da FEMAP, representantes da Cooperativa 
Nacional de Apicultura (CONAP); da Cooperativa 
dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte 
de Minas (COOPEMAPI); da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV); da Associação dos Apicultores 
de Muzambinho (APIMUZ) e de empresas como 
Essenciale; Natucentro; Melbras e Mel Santa 

Bárbara. Contamos ainda com o apoio da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa-MG).

Acreditamos que o momento não poderia 
ser mais favorável. Se de um lado temos um 
governo aberto a propostas de desenvolvimento 
para o Estado, de outro temos uma demanda 
mundial pelos poderes imunológicos da própolis 
verde. É tão cobiçada e cara que 28 países estão 
interessados em fazer seus padrões qualitativos. 
No Japão, o frasco com 30 ml chega a ser ven-
dido a U$ 100. No entanto, o preço médio do 
quilo in natura junto ao produtor é de R$ 500. 
Agregar valor a própolis verde é fomentar o 
agronegócio brasileiro.

A agricultura também ganha com a polini-
zação das lavouras. Onde existem colmeias, a 
colheita é mais farta. Um terço da produção agrí-
cola mundial depende das abelhas, responsáveis 
pela polinização de 85% das plantas impor-
tantes para a alimentação humana. Financiar 
uma atividade sustentável, socialmente justa 
e ecologicamente correta é o que precisamos 
para criar novas fontes de economia. Incentivar 
os pequenos negócios é multiplicar o número 
de empregos.

Fonte: SeTRA-BH, filiada à Associação
nacional de Transportes Públicos do Brasil
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Desde que começou esta tremenda 
loucura que estamos vivenciando, 
e já lá se vão mais de 100 dias, 

temos nos deparados diariamente com as 
manchetes dos principais veículos de infor-
mação, jornais, revistas, rádios, televisões 
e canais eletrônicos, com as manchetes 
destacando o número de mortos pelo novo 
coronavírus. Quando atingimos a triste 
marca de 100mil, quase que tivemos uma 
comemoração pelo número tão esperado. 

Chamou a minha atenção ver dias 
atrás, um dos principais diários do país, 
destacar em sua primeira página não as 
mortes, mas sim as pessoas que venceram 
a batalha contra a doença, desde jovens até 
idosos, com destaque para uma senhora 
de 104 anos. Uma reportagem otimista 
para aqueles que acreditam estarmos 
vivendo os derradeiros dias da humanida-
de. Esquecem que nos últimos 100 anos o 
mundo passou por situações piores do que 
esta e sobrevivemos. Em breve listagem 
começamos com a 1ª guerra mundial 
(1914/18) onde morreram 22 milhões; a 
gripe espanhola/influenza (1920) dizimou 
50 milhões de vidas; o colapso da bolsa de 
New York (1929), gerando enorme inflação, 
desemprego e fome; a 2ª guerra mundial 
(1939/45) com 60 milhões de mortos, 
acrescentando ainda os 6 milhões de ju-

deus dizimados pelos nazistas; e as guerras 
da Coréia (1952) e do Vietnã (1954). Se 
formos mais além incluamos as doenças 
infectocontagiosas transmitidas por vírus 
e outros agentes que algumas, até hoje, 
assombram o mundo como o HIV/Aids, 
H1N1 (gripe A), Ebola, SARS, gripe aviária 
(asiática), vaca louca, Zica, febre amarela, 
malária e a dengue. 

Mesmo assim, a população mundial 
continua crescendo, hoje com mais de 7 
bilhões de pessoas. O novo coronavírus 
afetou em todo o mundo 10 milhões de 
doentes que resultou em 500 mil mortes, 
em números redondos, ou seja, menos de 
0,01% desta enorme tribo que fazemos 
parte. No caso do nosso Brasil, temos 760 
mil pessoas curadas, mais da metade dos 
infectados. 

Este quadro apresentado acima é para 
que possamos ter outra visão do momento. 
Ontem foi passado, já se foi. Amanhã é 
futuro, ninguém tem bola de cristal para 
saber o que nos espera. Assim, vivamos 
hoje da melhor forma que pudermos, cada 
um com as suas convicções, procurando 
sempre o melhor para os seus familiares, 
amigos e conhecidos. 

Em caso de dúvida, sugiro que façam 
duas visitas que, não tenho receio em indi-
car, será de fundamental importância para 

ajudá-los neste momento tão delicado. 
Uma à Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte que, só no ano passado atendeu 
a 3 milhões de pessoas, realizou mais de 2 
milhões de exames e 450 mil internações. 
São números maiúsculos, atendidos por 
2000 médicos e 5 mil funcionários. É 
uma cidade que recebe pessoas de todo o 
estado, que chegam em busca de auxílio e 
excelência para solução de suas necessida-
des clínicas.  Poucos minutos na portaria, 
verão que outros problemas graves da 
saúde continuam acontecendo, não só o 
coronavírus. 

O outro é o Hospital João XXIII/HPS, 
onde o movimento é intenso, principal-
mente à noite e na madrugada. Todas 
as mazelas possíveis passam por ali, no 
pronto-socorro. O padrão de atendimento 
destas duas instituições é motivo de orgu-
lho para nós mineiros, reconhecidas que 
são entre as melhores do país. 

Assim como nossos antepassados, 
resistiremos a mais este ataque com força, 
coragem, solidariedade, respeito aos que 
nos cercam, agradecendo por estarmos 
vivos com saúde, dando o melhor de nós 
para ajudarmos uns aos outros. Fazendo 
o nosso possível, dentro em pouco pode-
remos comemorar a vitória da vida, das 
nossas vidas.

A vitória da vida

mesmo sem festas juninas, procura por comidas
típicas rendem lucro a pequenos empresários

Os tradicionais arraiás nos meses de junho 
e julho, uma das datas mais queridas dos bra-
sileiros, não puderam ser realizados este ano 
por conta da necessidade de distanciamento 
social para combater a COVID-19. No entanto, se 
engana quem pensa que os consumidores vão 
deixar de celebrar e abrir mão de ter as delícias 
dessa época em casa. Pensando nesse mercado, 
pequenos empresários precisaram se adaptar e 
criar novos produtos como os kits juninos. Alguns 
comemoram crescimento no faturamento com as 
vendas por meio de delivery e drive-thru.

Para driblar o impacto nas finanças, a cabe-
leireira Evelyn Borges decidiu empreender e criou 
um novo produto. Aproveitando a festa sazonal, 
investiu no kit junino, composto por diversas gu-
loseimas tradicionais. “Tive que fechar meu salão 
por conta das medidas de isolamento para conter 
o vírus. Essa ideia de vender comidas de Festa 
Junina surgiu para que não ficasse sem trabalhar 
e ainda pudesse ganhar alguma renda. Superou 
minhas expectativas e tenho tido muita procura, 
tanto que precisei aumentar minha equipe para 
dar conta de atender a demanda”, conta.

A empresária afirma que a data é especial 
para os brasileiros e muitos fazem questão de 
comemorar. “Esse ano a saída é fazer o arraiá 
em casa. Nós temos diversos kits individuais ou 
para até 4 pessoas. Ele acompanha um tipo 
de caldo a escolha do cliente, mini cachorro-
-quente, pipoca, bolo de milho ou de fubá, 
arroz doce, quentão e itens como paçoca, pé 
de moleque e cocada. Tudo é colocado em 
uma caixa personalizada e pode ser retirado no 
local na data e horário combinados ou solicitar 
a entrega. Nesse caso, será acrescentada uma 
pequena taxa por ser um serviço terceirizado”.

Ela explica que o preço dos kits gira em torno 
de R$ 60 a R$ 100. “Para se ter uma noção, te-
nho pedidos para entregar quase todos os dias 
do mês de julho. A divulgação do meu trabalho 
é feita via redes sociais e o famoso boca a boca. 
Já pensei em colocar em aplicativo, mas fica um 
pouco mais caro. Sendo assim, aceito encomen-
das apenas pelo telefone ou via WhatsApp”.

Emerson Santos é proprietário de um restau-
rante e viu o movimento cair 50% nos últimos 
meses. “As pessoas estão saindo poucos nas 
ruas. A solução foi investir nas datas comemo-
rativas como a Festa Junina e suas comidas 

típicas. Oferecemos algumas delícias prontas 
como caldos e sobremesas, porque dão trabalho 
para fazer. Temos feijão amigo, canjiquinha, 
vaca atolada, caldo verde, canjica e arroz-doce”.

Ele esclarece que o cliente também tem a 
opção de montar seu próprio kit. “O desconto é 
maior dependendo da variedade de itens incluídos 
no pedido. Cada porção serve até 2 pessoas, mas 
fazemos por encomenda em maior quantidade. 
Podemos não fazer a Festa Junina, mas vamos ter 
as guloseimas tradicionais da época. Tenho tido 
uma boa procura e a expectativa é de aumentar 
as vendas em 30% durante o mês de julho”, revela.

Beatriz Castro é dona de uma padaria e 
também viu o movimento e o lucro do esta-
belecimento despencar. “Resolvi investir nesta 
data festiva porque muitas pessoas não abrem 
mão da comemoração, mesmo que seja algo 
simples dentro de casa. Montamos uma mesa 
especial e decorada com as principais delícias 
juninas. Os clientes que vêm comprar algum 
produto ficam encantados e sempre levam 
uma guloseima típica. Além disso, temos feito 
propaganda pelas redes sociais e recebemos 
pedidos pelo telefone e WhatsApp”.

Entre as comidas disponíveis estão bolo 
de fubá, cachorro-quente, canjica doce, milho 
cozido, maçã do amor, pé de moleque, quin-
dim, pamonha, entre outros. A proprietária 
acrescenta que vendeu bem no último mês e 
espera crescimento de 20% para julho. “Quem 
preferir pode buscar ou solicitar a entrega me-
diante taxa. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 
50 e ainda vai uma garrafa de quentão como 
brinde. Tudo é feito para garantir a satisfação e 
fidelização do cliente”, finaliza.

Adaptação e inovação

Para a analista do Sebrae Minas, Andreza 
Capelo, o momento é de deixar a criatividade 
fluir. “As pessoas não precisam de grandes 
investimentos, devem pensar em alternativas, 
apostar no talento, criatividade, fazer um 
levantamento financeiro e, se necessário, com-
prar insumos para produção. A palavra-chave 
é inovação, trazer coisas que os concorrentes 
ainda não possuem. Um leque de novas oportu-
nidades se abre para quem se arrisca, inclusive, 
pode continuar no negócio mesmo depois que 
a situação estabilizar e o comércio voltar a 
funcionar de portas abertas”.

Sobre as opções de entrega, ela diz que tudo 
deve ser avaliado com cuidado. “Ao contratar 
esse serviço, avalie pelo menos 3 opções dife-
rentes para escolher a melhor. Veja se os custos 
não vão ficar onerosos para a empresa e para o 
consumidor, seja por aplicativo ou até mesmo 
um motoboy de forma particular. As pessoas 
levam em conta o valor do frete e o bem que 
estão comprando”, recomenda.

Para se destacar no mercado, a analista 
explica que é importante colocar etiquetas nos 
produtos com as informações de contato da em-
presa como telefone, endereço e redes sociais. 
“É uma forma dos produtos serem divulgados 
para futuros clientes. Muitos também enviam 
um bilhetinho com frases ou mensagens. Isso 
faz sucesso, ainda mais nessa época em que 
as pessoas estão mais carentes de carinho e 
atenção. Também pode abusar das formas de 
divulgação gratuitas como stories, WhatsApp, 
Facebook e Instagram”, conclui.

mercado se reinventa e cria novos produtos para atrair consumidores
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demissão no mater dei
As dispensas do trabalho em Belo Horizonte não estão 

ocorrendo maciçamente apenas no setor do comércio. Na área 
da saúde, também são centenas de demissões, inclusive, no 
badalado Hospital Mater Dei.

presidente x cultura
Experientes jornalistas que atuam na imprensa em Brasília 

garantem que a recente decisão do presidente Jair bolsonaro, 
ao sancionar a lei de ajuda financeira ao setor cultural enquan-
to perdurar a pandemia, tem um único e explícito objetivo: a 
aproximação do chefe da nação com o setor.

segunda onda do vírus
Na avaliação do diretor do Instituto Butantan, dimas 

covas, a possível segunda onda da COVID-19 não deverá ter o 
mesmo impacto de agora, afinal, os especialistas já terão mias 
experiência para cuidar do assunto.

coVid-19 nas empresas
Em São Paulo, ao participar de um programa na TV Cultura, 

o empresário emerson Kapaz disse: “É um absurdo o governo 
forçar as empresas pagarem pelos testes dos seus funcionários. 
Elas já estão sem dinheiro para nada e ficará ainda mais com-
plicado se tiver mais esta obrigação. O poder público é quem 
tem de arcar com essa responsabilidade”, sentencia.

Flávio bolsonaro
Para a jornalista da GloboNews, natuza nery, o senador 

Flávio bolsonaro (Republicanos-RJ) não está perdendo terreno 
junto aos seguidores bolsonaristas nas redes sociais, mesmo 
com as recentes denúncias contra ele.

recessão econômica
Sem exibir dados concretos, porém citando fontes do 

segmento econômico, o historiador marco Antonio Vila, em 
debate em uma emissora de TV de São Pulo, disse: “Se for 
mantido o que está sendo desenhado, o Brasil terá a maior 
recessão econômica depois da época da segunda Guerra 
Mundial”. Cruz credo, gente!

Aulas remotas
Sobre a experiência relacionada a aplicação de aulas re-

motas durante o período de isolamento social, o filósofo luiz 
Felipe pondé vaticinou: “Essa realidade virtual para as escolas 
públicas, especialmente em regiões de comunidades, vai ser 
um desastre total”.

Agências do governo
O governo de Minas já concluiu o processo de licitação das 

agências de publicidade que irão atender os diversos órgãos 
estaduais ligados à administração. Especialistas avaliam que 
a partir deste segundo semestre, a comunicação oficial terá a 
possibilidade de se posicionar no mercado de maneira mais 
intensa.
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da redação

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

64% dos hotÉis seguem FechAdos em minAs
Desde março, mais de 6 mil pessoas que trabalhavam no ramo foram demitidas

Um  ba l a n ço  fe i to  p e l a 
Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de 
Minas Gerais (ABIH-MG) 
apontou que a crise cau-

sada pelo novo coronavírus segue 
impactando fortemente o setor. No 
estado mineiro, dos 3.971 estabele-
cimentos que funcionavam, 2.540 
foram fechados (64%) e as demissões 
ultrapassam mais de 6 mil pessoas, se-
gundo o consultor afiliado a ABIH-MG, 
Maarten Van Sluys.

Em Belo Horizonte, a situação não 
é diferente. Somente em maio, dos 132 
hotéis que estavam em funcionamento 
na cidade antes de março, 43 paralisaram 
suas atividades, sendo que 8 seguem sem 
previsão de quando voltarão a reabrir. 
Ou seja, a capital mineira perdeu 32,5% 
de sua hospedagem e mais de 3 mil 
funcionários já foram demitidos durante 
esse período. 

O presidente da ABIH-MG, Guilherme 
Sanson, explica que o segmento passa por 
um dos piores momentos de sua história. 
“Durante a Copa Mundo tivemos um grande 
momento de expansão da hotelaria tanto 
em Minas Gerais quanto em Belo Horizonte, 

porém, em meio à pandemia, todo investi-
mento foi perdido e estamos sofrendo um 
grande efeito dominó em toda a cadeia”. 

Entre os hotéis que estavam fechados 
desde o começo de março, 10 voltaram a 
funcionar em junho. Ibis Contagem Ceasa, 
San Diego Barro Preto, San Diego Lourdes, 
San Diego Mid Pampulha, Eldorado Flat, 
Hotel Amazonas, Stop Inn Plus Pampulha, 
Royal Boutique Savassi, Pampulha Lieu e 
Pousada Sossego da Pampulha reabriram 
as portas para receber novos hóspedes 
neste mês. “É uma tentativa de voltar a 
uma possível normalidade, mas sempre 
respeitando a nova realidade que estamos 
enfrentando”, destaca Sanson.

Para a diretora da ABIH-MG, Pollya-
na Mendes, o retorno é fundamental. 
Ela acrescenta que todos estão 
se preparando para voltar 
ao “novo normal”. “Os 
hotéis precisam aderir 
a protocolos sérios 
para receber o hós-
pede com toda a 
segurança possível. 
Sabemos que se tra-
ta de um segmento 
muito delicado e que 
temos uma responsabi-
lidade grande em relação 
à segurança, principalmente, 
sanitária. Trabalhamos nesses pro-
tocolos para que consigamos receber os 
hóspedes de forma adequada”.

A ABIH-MG lançou um manual com pro-
tocolos de higienização e limpeza. “O setor 
está tentando sobreviver aos efeitos provo-
cados pela pandemia da melhor maneira 
possível e estamos nos adaptando à nova 
realidade, seja adotando novas convenções 
de higienização ou transformando alguns 
hotéis em workspace (área de trabalho)”.

Pollyana elucida que a associação tem 
solicitado apoio dos órgãos públicos, federais, 

municipais e estaduais. “Temos 
participado fortemente de 

diversas discussões quando 
somos convidados a isso. 

Nem sempre o poder 
público está tão per-
to, mas temos feito o 
possível”.

Ela acredita que 
essa é a principal ma-

neira de recuperação. 
“Entendo que todos pre-

cisamos do apoio e subsídio 
do governo, porque vai ser um 

setor que terá dificuldade de se recu-
perar, principalmente, porque dependemos 
de protocolos de outros ramos, como o aéreo”.

A diretora afirma que o setor segue na 
expectativa, sobretudo, de receber apoio 
governamental. “Subsídio em impostos e 
também que as medidas provisórias, que 
foram aprovadas, se prolonguem porque 
nosso segmento não vai sofrer por apenas 
60 dias. Por isso, esperamos a prorrogação 
dessas MPs com relação ao trabalho”.

132 hotéis de Belo Horizonte: 32,5% dos hotéis suspenderam suas atividades;

Em Minas Gerais, dos 3.969 hotéis que estavam em
atividade no começo de março, 2.540 fecharam;

MG é terceiro com o maior número de empregos na área:
401 mil pessoas atuando no setor;

A representatividade do setor de turismo em Minas Gerais é de 3,09%.

Minas é o segundo estado do país com o maior número de
estabelecimentos ligados à atividade: 127 mil empresas;

Em 2019, os serviços turísticos apresentaram um total de 2.962.951 trabalhadores no
país, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Destes 1,9 milhão, cerca de 66, 1%, atua na hotelaria e alimentação.

rAio x
dependência de outros setores pode ser um fator que fará com que a recuperação do segmento seja mais lenta

Em maio, BH perdeu seu hotel
número 1 no ranking do Trip

Advisor. O eSuites Sion, que foi
inaugurado antes da Copa

do Mundo de 2014, possuía
80 apartamentos e

43 funcionários
diretos.

perda
significativa
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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 bastianetto, diretor da cemig, com o presidente da gasmig,
pedro magalhães, em recente evento na capital mineira

goVernos - Que me desculpem os nossos leitores, mas é que fui acostuma-
do a cobrir atividades políticas, tendo como figuras Tancredo Neves, Ulisses 
Guimarães, Jorge Ferraz, Francelino Pereira, Aureliano Chaves, Fernando 
Henrique Cardoso, Rondon Pacheco, Itamar Franco e tantos outros que 
fizeram política com P maiúsculo usando suas prerrogativas de eleitos e 
governantes a favor do povo e nunca foram contestados pelas escolhas que 
fizeram em seus ministérios e secretariados. É triste saber que tivemos no 
governo atual, um ministro que nunca foi e, mesmo assim, acabou demitido. 
É o caso de Carlos Alberto Decotteli, que nem chegou a ser ministro, porque 
mentiu sobre o seu currículo.

Kalil reaGe - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) sabendo que perdeu parte do 
seu apoio para a sua reeleição à Prefeitura de Belo Horizonte está alertando 
os eleitores de que ninguém poderá fazer política em meio à crise sanitária. 
Esse fazer política é usar a pandemia na campanha eleitoral que começa 
daqui a uns dias. Até agora os comerciantes da cidade não engoliram a 
decisão do prefeito em abrir os shoppings populares ao invés dos shoppings 
centers que se constituíram com todos os comerciantes registrados e pagando 
seus impostos, taxas e obrigações sociais. Parte dos lojistas da cidade está 
sempre se lembrando deste fato.

credibilidAde - Os jornais, emissoras de rádio e TV passaram a ser os 
transmissores da boa nova. Diante de tanta fake news, agora o Facebook está 
anunciando que só vai priorizar notícias com fonte e produzidas por jornalistas 
identificados. Graças a Deus, a seriedade e profissionalismo estão valendo 
depois desta avalanche de notícias falsas postadas nas redes.

senador Antonio Anastasia e a superintendente de eventos
do Automóvel clube minas gerais, priscila cassini
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o governo de romeu zema (Novo) vai enfrentar uma nova bata-
lha na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na discussão 
e votação do projeto de reforma da Previdência Estadual. Ninguém 
quer perder privilégios.

Até o supremo tribunal Federal se envolveu nesta questão, 
reafirmando que nenhum funcionário público pode deixar de receber 
aumento e ter o salário diminuído. Incluindo, naturalmente, seus 
ministros e funcionários.

também na câmara municipal, um mesmo projeto está sendo 
discutido visando à reforma da Previdência do município. O bom 
seria se a Previdência fosse uma só, para todo tipo de funcionário, 
público e particular. 

o clube do choro de Belo Horizonte está precisando de sua aju-
da. Você pode colaborar com qualquer quantia acima de R$ 55 para 
manter a cultura do choro em nossa cidade. Ligue (31) 3422 4659 e dê 
seu nome e endereço para ser um sócio contribuinte desta entidade. 
Os chorões de Minas te agradecem.

domingo, dia 05 de julho 
Heliana Márcia Hernandez

Terezinha Biondini 

Antônio Rodrigues de Oliveira 

segunda-feira, 06
Emerson de Almeida 

Jornalista Geraldo Elísio (Pica-Pau)

Jonathan Barbosa Vez de Melo 

terça-feira, 07
Advogado Bernardo Vaz de Melo n

Delegado Fidelcino Marcondes Pedrosa

Quarta-feira, 08
Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima 

Jornalista Camila Dias

Luz Lobo

Quinta-feira, 09
Sônia Valente

Jornalista Deia Januzzi

Deputado Carlos Gomes 

sexta Feira, 10
Ex-Ministro Alysson Paulinelly

Elizabeth Cascão França

sábado, dia 11  
Jornalista Jurandir Percequini 

Jander Filaretti - Contagem

JornAlistA, correspondente dA rede JoVem pAn e
comentAristA dA rede VidA de teleVisão – zematri@ig.com.br

JosÉ mAriA trindAde

o conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o presidente e seu labirinto

A pergunta que vale um milhão de dó-
lares do momento é se o presidente 
Jair Bolsonaro chega ao final do seu 
governo. A avaliação política aqui é 

de que sim, deve concluir o seu mandato e vai 
até disputar a reeleição. Um termo alemão que 
indica a tendência, mais exatamente, o espírito 
do tempo, zeitgeist, está do lado do presidente. 
A abertura de um processo de impeachment 
agora é uma ideia descartada. O presidente 
da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cita até 
o presidente norte-americano, Donald Trump, 
que saiu mais forte depois da aprovação na 
Câmara e rejeição do impeachment no Se-
nado. Um canal interrompido por 
falta de votos. Outro caminho, 
existe, o do Judiciário. 
As chances são peque-
nas. Sete pedidos de 
cassação da chapa 
Bolsonaro/Mou-
rão, com poucos 
dados e só acon-
tecerá se houver 
u m a  p r e s s ã o 
ex te r n a  m u i to 
forte, o que não 
acontece. A última 
possibilidade seria 
o inimigo interno, 
próprio presidente. Só 
que agora em nova fase 
de paz e amor, o gatilho foi 
desarmado e o agressivo presi-
dente que andava pregando contra 
o próprio governo acabou. Ele foi alertado e 
aceitou conselhos. 

Ninguém consegue sair vencedor de uma 
guerra onde são abertas muitas frentes de 
batalha. Ao presidente coube interpretar os 
indicativos de Sun Tzu. Quatro séculos antes 
de Cristo, um manual de guerra foi escrito em 
bambu com estratégias que foram usadas por 
muitos comandantes. Não há como discutir a 
existência ou não do general, mas os ensina-
mentos estão sendo usados por diretores de 
empresas, comandantes e políticos. A gestão é 
uma guerra. O presidente Jair Bolsonaro enten-
deu que estava com várias frentes de batalha 
e não conhecia o inimigo. Sun Tzu dizia que 
“a arte suprema da guerra é vencer o inimigo 

sem lutar”.  Em lutando, a informação é muito 
importante “se você conhece o inimigo e a si 
mesmo não é preciso temer o resultado de cem 
batalhas”. O presidente suspendeu as guerras e 
está agora em busca de paz, mas não é só isso, 
a tentativa é de controlar os próprios instintos. 

O zeitgeist está favorável ao presidente. O 
PT não quer o impeachment nem afastamento 
do presidente. Quer se beneficiar do processo. A 
estratégia é repetir 2018 e chegar ao segundo 
turno com um Jair Bolsonaro teoricamente 
enfraquecido. Outro indicativo forte de que ele 
seguirá é o apoio do Centrão. Este é o grupo 

de partidos dependentes do fisiologismo e 
em crise de abstinência.  Um líder 

do grupo chegou a dizer em 
reunião que apoiar Bol-

sonaro no momento é 
a melhor saída. Nada 

como um presiden-
te fragilizado po-
liticamente para 
ser extorquido 
pelos deputados 
e chantagistas 
de plantão. O 
presidente con-
tinua apesar do 

cerco fechado. O 
inédito é a união 

do Congresso e Su-
premo. Os presiden-

tes da Câmara e Senado 
conversam com ministros do 

Supremo diante dos sinais de que 
há no governo uma tentativa de intervenção. 

Este acerto envolvendo Legislativo e Judiciário 
trabalha nos bastidores. Deputados de vários 
partidos conversam com generais da ativa e os 
sinais são de que não há no horizonte articula-
ção para quebra constitucional. A Aeronáutica 
e a Marinha estão se sentindo desprestigiadas 
pelo governo, além disso generais da ativa 
não se consideram integrantes do governo, 
mas parte do Estado. A conclusão é de que 
não há indicação de mudança ou algo como 
golpe, intervenção e quebra da normalidade 
democrática. Bolsonaro agora em nova versão, 
mais contido e articulista está aparecendo e os 
adversários terão que engolir o seu jeito de ser 
por muito tempo ainda.

Divulgação
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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

mÉdico
imprensaamplimed@gmail.com
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síndrome da cabana: você sente medo de sair
de casa quando imagina o fim do isolamento?

solada há mais de cem dias e pri-
vada do trabalho presencial e da 
socialização com amigos e fami-
liares, grande parte da população 

sonha com um retorno à antiga rotina. 
Porém, enquanto essa parcela, compre-
ensivelmente, está ansiosa para retornar à 
normalidade, uma fração dos quarentena-
dos pode apresentar o sentimento oposto: 
a aflição ao pensar no fim do isolamento. 

Conhecida como síndrome da cabana, 
o quadro é descrito como o medo de sair 
de casa após um grande período de isola-
mento. “O cérebro passa a entender que 
somente confinados estamos protegidos e 
seguros. Nossa mente se adapta àquela si-
tuação, que passa a ser considerada neces-
sária e essencial. Mesmo alguns prisionei-
ros, após um longo período encarcerados, 
resistem em voltar à liberdade. A mudança 
sempre nos tira da zona de conforto, ainda 
que, para os outros, essa zona seja uma 
opção ruim. Com a pandemia, alguns 
continuam saindo de casa, embora com 
máscaras e tomando todo o cuidado pos-
sível. Outros, porém, desde o começo da 
quarentena evitam até mesmo levar o lixo 
para fora e não sabem mais como é andar 
nas ruas. Essas pessoas, provavelmente, 
terão maior possibilidade de manifestar a 
síndrome, uma vez que seus cérebros já se 
adaptaram ao isolamento total”, explica a 
psicóloga e escritora Lucia Moyses. 

O nome dado ao fenômeno é uma refe-
rência aos trabalhadores norte-americanos 
que se refugiavam em suas cabanas quan-
do o inverno chegava e, depois, tinham 
receio de voltar à civilização quando o frio 
terminava.  “A pandemia exige o isola-
mento, como ainda não há perspectivas 
de tratamento ou vacina, alguns estimam 
que a quarentena vai durar pelo menos até 

2021. Um longo período, assim como dos 
trabalhadores que se refugiavam do in-
verno, é um grande risco da manifestação 
dessa síndrome”, diz Lucia. 

A psicóloga esclarece que as pessoas 
que desenvolvem a síndrome vivenciam 
sentimentos como excesso de angústia, 
ansiedade e perda de concentração e me-

mória. O indivíduo também pode mudar o 
comportamento habitual e passar a comer 
e dormir muito, embora possa acontecer 
o contrário, perda de apetite e sono, além 

de sintomas físicos como taquicardia, su-
dorese e tonturas. “A síndrome da cabana 
não é considerada um transtorno mental, 
mas pode desencadear alguns como sín-
drome do pânico, agorafobia, ansiedade 
ou depressão”, descreve.

Segundo Lucia, existe uma diferença 
entre o fenômeno e a síndrome do pânico. 
“A síndrome do pânico leva ao confina-
mento, enquanto que na síndrome da 
cabana o confinamento pode desenvolver 
o pânico”, afirma. A psicóloga elucida que 
no momento atual, em que o confina-
mento ainda é uma necessidade, é difícil 
afirmar se alguém está com a síndrome 
ou não, uma vez que o medo do vírus é 
real e os excessos de cuidados são lógicos. 
“No entanto, se a perspectiva do fim da 
quarentena leva a pessoa ao desespero e, 
junto a esse excesso de cuidado e medo, 
ela está perdendo a concentração, a 
memória, sentindo angústia e depressão, 
dormindo e comendo demais, talvez isso 
seja uma indicação de que a síndrome já 
está se manifestando”, diferencia. 

A psicóloga comenta que parte do 
tratamento é respeitar o tempo de cada 
um. “Não se cobrar e não se culpar por 
não conseguir sair de casa. Cada um pre-
cisa se sentir novamente no controle de 
sua vida de forma a dominar o seu medo. 
Lembrar-se de todas as coisas que eram 
importantes e prazerosas antes da qua-
rentena, quando saía de casa, de forma a 
condicionar seu cérebro a vencer o medo 
que o aprisiona”. 

Ela acrescenta que um terapeuta pode 
ajudar em todas essas fases e ainda utilizar 
a dessensibilização sistemática, uma téc-
nica mais eficiente nesses casos. “É muito 
importante que o indivíduo procure ajuda 
profissional caso não esteja conseguindo 
vencer a síndrome sozinho, pois após um 
período de duas semanas já é possível de-
sencadear uma depressão grave”, alerta.

O cérebro passa a entender que
somente confinados estamos

protegidos e seguros
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Orientação médica à distância
requer cautela nos procedimentos

A te lemedic ina  é  um 
modo de exercer a me-
dicina em que o contato 

acontece por meios digitais, 
via voz e vídeo. É usada para 
orientar pacientes remotamen-
te (teleorientação), para trocar 
informações entre médicos 
(teleinterconsulta) e, em alguns 
casos, para ajudar no diagnósti-
co (telediagnóstico). 

Regulamentada pelo Conse-
lho Federal de Medicina logo no 
início da pandemia no Brasil, o 
método representa um avan-
ço na superação de barreiras 
geográficas ao atendimento 
médico, pois facilita o contato 
com pacientes que se encontram 
a uma grande distância ou até 
mesmo em outros países.  

Assim como no atendimento 
médico presencial, a prática da 
telemedicina deve garantir o 
sigilo médico. Para isso, dados, 
vídeos, áudios e informações de 
prontuário digital precisam ser ar-
mazenados seguindo padrões cer-
tificados de segurança e através de 
plataformas de conexão seguras.  

Além disso, é importante 
que os médicos esclareçam aos 
pacientes que, por não incluir o 
exame físico, a teleorientação 
pode limitar o raciocínio médico, 
dificultando conclusões precisas. 
Soma-se a isso o fato de que, caso 
o médico identifique sintomas 
críticos ou situação de urgência, 
o paciente deverá ser encaminha-
do ao atendimento presencial.  

Da parte do paciente, para 
ter um melhor aproveitamento 
da teleconsulta, vale elaborar 
uma linha de tempo ou histórico 
dos sintomas a ser relatado a 
médico, incluindo eventos prévios 
como cirurgias e quaisquer sinais 
observados no corpo. 

O Brasil tem dimensões con-
tinentais e apresenta uma distri-
buição assimétrica de médicos, 
com boa parte dos especialistas 
concentrados nos grandes cen-
tros urbanos. Neste contexto, a 
expansão do uso da telemedici-
na é fundamental para que mo-
radores de cidades pequenas e 
de áreas remotas possam ser 
teleorientados por especialistas.

Assim
como no

atendimento
médico

presencial,
a prática da

telemedicina
deve garantir

o sigilo
médico
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reclamações após compras on-line
aumentam 61% durante isolamento

O isolamento social aumentou o número de 
compras on-line e fez o mercado de e-commerce 
no Brasil crescer 39% de fevereiro a maio. Mas, se a 
oferta não se adequa a demanda, a logística pode 
ficar saturada e causar verdadeiros transtornos. Se-
gundo o site Reclame Aqui, isso já tem acontecido: o 
portal já registra 192 mil queixas relacionadas à en-
trega, índice que representa uma elevação de 61%. 

Além desse motivo, as estatísticas dos 
Procons em todo o país mostram que o envio 
de produto com defeito e a entrega erra-
da de pedidos também são causas de recla-
mações. Em algumas cidades, o número de 
consumidores insatisfeitos já cresceu 300%.

A advogada Thaís Pessini explica que o 
prazo de entrega do produto deve ser cumprido, 
uma vez que isso faz parte da rotina comercial 
da empresa. “É obrigação do fornecedor ter 
uma estrutura de logística que atenda os 
prazos pactuados. Até porque  o consumidor 
pode cancelar uma compra por atraso mesmo 
já tendo fechado e pagado pelo pedido. Isso 
é um direito garantido pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), conforme o artigo 35”.

Ela ainda reforça que o CDC garante direito de 
arrependimento da compra. “Ou seja, a pessoa 
que adquire um produto pela internet ou telefone 
pode devolvê-lo em até 7 dias após o recebimento”.

O consumidor também é assegurado caso 
a mercadoria venha incompleta ou danificada. 
“O artigo 18, do CDC, deixa claro que o forne-
cedor é responsável pelos vícios de qualidade, 
inclusive eventual diferença entre o conteúdo 
e a indicação da oferta/publicidade e embala-
gem. Neste caso, o comprador tem o direito de 
exigir a substituição, que deve ser providenciada 
em até 30 dias da solicitação”.

Se a empresa não busca resolver a intercor-
rência com a compra, o cliente deve procurar 
seus direitos. “Atualmente, os órgãos de defesa 
do consumidor tem tido bons resultados para a 

solução dos problemas dos consumidores. Os 
Procons e o site do consumidor.gov apresentam 
alta resolubilidade e pode ser uma alternativa 
rápida para alcançar uma solução”. 

Thaís acrescenta que se isso não resolver, 
pode-se ainda entrar com ação judicial para 
pleitear uma resolução, seja o cancelamento 
da compra ou serviço, assistência técnica ou 
até os ressarcimentos de eventuais prejuízos 
causados pela empresa.

Além do dinheiro

A auxiliar de contabilidade Renata Sader 
comprou alguns itens de decoração pela inter-
net, dentre eles um revestimento de piso, mas 
quando o produto chegou, ela notou que estava 
faltando boa parte do que havia sido adquirido. 
Renata entrou em contato com a empresa e foi 
aí que começou uma dor de cabeça. “Eles não 
divulgam o telefone, só é possível acioná-los via 
chat. Fiz seis contatos sem sucesso e, por fim, 
acabei fazendo um relato no Reclame Aqui. Só 
depois disso, a empresa entrou em contato”.

No entanto, Renata não ficou satisfeita 
com a resolução. “Todos os funcionários me 
trataram com grosseria e me cobraram docu-
mentos que não tinha, pois só guardei a nota 
fiscal. Depois alegaram que medi errado e 
me deram desconto para comprar o restante. 
Acabei aceitando, pois precisava terminar meu 
cômodo, mas nunca mais comprarei no site”.

A advogada esclarece que a proteção do 
consumidor vai além da questão econômica, 
chegando à esfera privada, ou seja, danos 
morais. “Um atendimento insatisfatório, de-
ficiente, ineficaz e incompleto é considerado 
má-prestação de serviço e, com isso, pode-se dar 
direito a reparação de danos, sejam eles morais 
ou materiais. Contudo, para saber se é possível 
reclamar os prejuízos causados pelo mau atendi-
mento, é necessário analisar os fatos, pois pode 
ser considerado apenas como “aborrecimento” 
ou efetivo dano moral pelo Judiciário”, conclui.

consumidor pode recorrer após experiência de compra insatisfatória
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

reforma propõe alteração de
idade mínima para aposentadoria

Os testes rápidos para 
identif icação da CO-
VID-19 adquiridos pelo 

Sesi-MG agora estão dispo-
níveis para toda a população 
mineira por, no máximo, R$ 
100. A entidade atua para que 
a testagem seja uma forma se-
gura de evitar o contágio direto 
entre aqueles que estiverem 
infectados pelo novo corona-
vírus e os demais cidadãos. O 
intuito é reduzir a sobrecarga no 
sistema de Saúde e fazer com 
que a retomada das atividades 
econômicas se dê de forma 
segura e mais consistente.

O teste rápido da COVID-19 
oferecido pelo Sesi-MG é do tipo 
IgG/IgM. É um imunoensaio 

cromatográfico rápido para a 
detecção qualitativa de anticor-
pos IgG e IgM para 2019-nCoV 
em amostra de sangue total, 
soro ou plasma. O parceiro do 
Sesi-MG é o laboratório Hi Tech-
nologies (HILAB). 

O laboratório possui 100% 
de percentual de adequação 
por kit de TLR no Ensaio de 
Proficiência pra IgG e IgM na 
categoria TLR pela Controllab, 
que avaliou os testes PCR e so-
rológicos dos principais labora-
tórios do país. Isso significa que 
os testes tem a confiabilidade 
de 98,6% no IgG (já possuiu 
contato com o vírus) e 92,9% 
no IgM (infecção na fase ativa/
aguda).

Quando fazer o teste rápido?
O teste sorológico tem maior 

sensibilidade após o 7º dia de 
sintomas e pode permanecer 
detectável por muito tempo, 
principalmente o IgG. Mesmo 
após 7 dias de doença, a pes-
soa ainda poderá transmitir o 
vírus e o isolamento domiciliar 
é fundamental para a mitiga-
ção do risco de transmissão. 
 
para agendar seu exame

Os testes rápidos são comer-
cializados por até R$ 100 e podem 
ser encontrados em diversas uni-
dades em Minas Gerais. Para mais 
informações, entre em contato no 
telefone (31) 4020-9030 de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A Prefeitura de Belo Horizonte 
iniciou as obras de construção da 
bacia de detenção do bairro das 
Indústrias, na região do Barreiro. 
O equipamento terá a função de 
armazenar o volume excessivo de 
água durante as chuvas intensas 
para reduzir o risco de inundações 
na Avenida Teresa Cristina. 

A bacia será capaz de deter 
120 milhões de litros d´água, li-
berando esse volume aos poucos 
para não sobrecarregar o canal 
do ribeirão Arrudas. As obras 
estão sendo executadas pela 
Superintendência de Desenvol-
vimento da Capital (Sudecap). 
O investimento é de R$ 28,9 
milhões, com financiamento do 
governo federal.  

Segundo o superintendente 
da Sudecap, Henrique Castilho, 
esta é mais uma intervenção 
de grande porte que a prefei-
tura executa para diminuir os 

impactos das chuvas na região. 
“Quando estudamos as soluções 
hidráulicas de um local, consi-
deramos toda a área de contri-
buição da bacia hidrográfica. No 
caso da Teresa Cristina, inserida 
na bacia hidrográfica do ribei-
rão Arrudas e lindeira ao curso 
d’água, o volume que escoa para 
as regiões mais baixas desta ba-
cia é enorme. Então, a prefeitura 
decidiu atacar de maneira firme 
a deficiência de macrodrenagem 
nessa região”. 

Em fase final de execução, 
estão sendo implantadas pela 
Sudecap duas bacias no córrego 
Túnel/Camarões na região do 
Barreiro, que também faz par-
te da bacia do Arrudas, capaz 
de reter 400 milhões de litros 
d´água. Foram concluídas tam-
bém, nos últimos anos, as bacias 
de detenção da primeira etapa do 
Córrego Olaria/Jatobá (que terá 

capacidade de reter 250 milhões 
de litros quando as duas etapas 
estiverem concluídas), a bacia de 
detenção do Córrego Bonsucesso 
(com capacidade de 250 milhões 
de litros) e as obras de recupera-
ção do canal do ribeirão Arrudas, 
no trecho que vai da Rua Rio de 
Janeiro até a Alameda Ezequiel 
Dias.  

Juntas, todas essas bacias 
serão capazes de armazenar 
quase 1 bilhão de litros d´água. 
Essas obras vão diminuir de 
maneira expressiva os impactos 
das chuvas na região da Avenida 
Teresa Cristina. Entretanto, ainda 
assim, para reduzir o risco das 
inundações, também é necessá-
ria a conclusão das intervenções 
no córrego Ferrugem, em Con-
tagem, iniciadas pelo governo 
do Estado, nas quais estavam 
previstas a construção de três 
bacias de detenção.

E ntre as propostas do 
projeto de reforma da 
Previdência de servi-
dores civis estaduais 
mineiros está a mu-

dança da idade mínima para 
aposentadoria. O limite passará 
de 60 para 65 anos, no caso dos 
homens, e de 55 para 62 anos, 
no caso das mulheres. A alteração 
acompanha um movimento geral 
e é reflexo do novo panorama em 
todo o mundo, que passa por um 
aumento da expectativa de vida 

da população. Com os modernos 
recursos da medicina, a melhora 
do saneamento básico, entre ou-
tros fatores, tanto homens quanto 
mulheres ampliaram sua qualida-
de e tempo de vida.

A mudança na idade para apo-
sentadoria tem sido seguida pela 
maior parte dos estados brasileiros 
que já fizeram seus ajustes. Dos 
20 estados que já aprovaram suas 
reformas, 14 adotaram o mesmo 
modelo de idade mínima. A União 
também segue esse critério, além, 

de pelo menos outros 46 países 
no mundo, segundo estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), de 2018. 

Vale lembrar que, na elabo-
ração da proposta do governo 
de Minas, foi levada em conta a 
peculiaridade do trabalho dos 
servidores da Educação. Professo-
res continuam a ter menos cinco 
anos na idade mínima para se 
aposentar. Neste caso, permanece 
a exigência de 60 anos para os 
homens e 57 para as mulheres. 

garantia de salários

A aprovação da reforma da 
Previdência do regime próprio 
de Minas Gerais ajuda o Estado 
a garantir condições de honrar 
com o pagamento de vencimen-
tos de todos os servidores-ativos, 
inativos e pensionistas. Com a 
proposta aprovada, o governo 
deve economizar R$ 32,6 bilhões 
em 10 anos, assegurando não só 
o pagamento dos salários, como 
também mais recursos para 
investir em Saúde, Educação e 
Segurança.

“A reforma da Previdência é ne-
cessária para garantir o pagamento 
de aposentadorias e pensões de 
categorias absolutamente impor-
tantes para a execução de políticas 
públicas, como a dos professores, 
que se dedicam tanto à prestação 
do serviço público”, ressalta o secre-
tário de Governo, Igor Eto.

tempo de contribuição

O projeto enviado pelo governa-
dor Romeu Zema (Novo) à Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) altera, ainda, o tempo de 

contribuição, para garantir condi-
ções mais dignas de aposentadoria 
aos servidores mineiros. O período, 
que é atualmente de 35 anos para 
homens e 30 para mulheres, passa-
rá a ser de 25 anos para todos. Para 
manter o valor integral, serão ne-
cessários 40 anos de contribuição. 

direito adquirido 

O servidor que já tem os pré-
-requisitos para se aposentar até a 
data da entrada em vigor da nova 
lei poderá dar início no procedimen-
to com base na legislação atual.

secretário de governo, igor eto
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testes rápidos da coVid-19 adquiridos 
pelo sesi estão disponíveis para população

Testagem pode ser realizada por, no máximo, R$ 100

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180621_nt_49_previdencia_tendencias_internacionais_da_reforma.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180621_nt_49_previdencia_tendencias_internacionais_da_reforma.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/180621_nt_49_previdencia_tendencias_internacionais_da_reforma.pdf
http://mg.gov.br/
http://mg.gov.br/
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governo prevê r$ 17,2 bilhões de déficit
orçamentário para o exercício de 2021

A Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, ampliada com membros 
das demais comissões permanentes da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), aprovou parecer de turno único 
favorável ao Projeto de Lei (PL) 1.966/20, 
do governador, que traz a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 2021. Dessa 
forma, a proposição já pode ser votada, 
em definitivo, no Plenário.

O relator da matéria, deputado Hely 
Tarqüínio (PV), havia distribuído cópias 
(avulso) do seu parecer. O relatório aca-
ta 19 das 106 propostas de emendas, 
apresentadas por deputados, blocos 
parlamentares e pelo próprio governador, 
assim como 18 subemendas. A LDO dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e a 
execução da lei orçamentária.

No projeto, o governo prevê R$ 17,2 
bilhões de déficit orçamentário para o 
exercício de 2021, resultado de uma receita 
de R$ 95,3 bilhões e de uma despesa de 
R$ 112,5 bilhões. Comparado ao déficit de 
R$ 13,3 bilhões projetado no orçamento de 
2020, o aumento é de 29,5%.

Contribuirão para deixar o Estado ain-
da mais no vermelho, segundo o Executivo, 
uma sucessão de eventos negativos, como 
o rompimento da barragem da Vale em 
Brumadinho (Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), as chuvas que atingiram 
a região Sudeste e, sobretudo, a pandemia 
global causada pelo coronavírus.

Da receita total estimada, espera-se 
arrecadar R$ 65,2 bilhões com tributos, 
puxados pelo ICMS, responsável por 75,9% 
desse valor. A projeção do ICMS para 2021, 
na casa dos R$ 49,5 bilhões, é inferior cerca 
de 3% ao total arrecadado em 2019, que 
chegou a R$ 51 bilhões.

Para o próximo ano, o governo prevê 
que R$ 103,2 bilhões, 91,7% das despesas, irão 
custear gastos obrigatórios, como pagamen-

to de pessoal e encargos sociais (50,78%), 
demais despesas constitucionais e transfe-
rências a municípios (21,86%) e despesas 
com pagamento do serviço da dívida (7,5%). 

Um dos fatores preocupantes para o 
orçamento do Estado no próximo ano é 
referente ao déficit previdenciário. O Poder 
Executivo estima uma piora de 8,66% em 
relação ao previsto para 2020. Em valores 
nominais, o resultado das receitas e despe-
sas previdenciárias para o exercício de 2021 
é de R$ 20,8 bilhões negativos.

proposta original

As emendas de parlamentares sugerem, 
de modo geral, alterações nas diretrizes que 
devem ser observadas pela administração 
pública em relação a projetos estabelecidos 
no Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) 2020-2023, revisão exercício 2021.

As subemendas, que aglutinaram 
sugestões para o aperfeiçoamento da 
proposição, tratam, entre outros temas, 
da função social da escola, de questões 
relacionadas à cultura e ao turismo, da me-
lhoria da mobilidade urbana e da adoção 
de medidas de apoio aos municípios que 
tenham sido ou se encontrem em risco de 
serem atingidos por desastres ambientais. 
Outras questões abordadas são o acesso 
à saúde, a redução das desigualdades e o 
combate à fome e à pobreza.

Também foram acatadas duas emen-
das do governador, que dispõem sobre a 
indicação e a anulação de recursos quando 
da apresentação de emendas ao projeto 
da Lei Orçamentária Anual (LOA); sobre 
a necessidade de as emendas ao projeto 
do PPAG que incluírem novos programas, 
indicadores ou ações detalharem os atri-
butos quantitativos e qualitativos; e sobre 
a compatibilização entre as emendas ao 
PPAG e à LOA aprovadas.

Já as emendas do relator ajustam 
o projeto aos preceitos constitucionais 
e legais vigentes, assim como à técnica 
legislativa.

Foram rejeitadas 41 emendas, em 
razão de impossibilidade técnica ou 
operacional para sua concretização, por 
conterem dispositivos que já são opera-
cionalizados ou por não se enquadrarem 
no escopo da LDO.

As subemendas apresentadas também 
prejudicaram 45 emendas. Uma emenda 
foi retirada pelo seu autor.

emendas rejeitadas 

Durante a reunião, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PTB) abordou emenda 
de sua autoria – não acatada no parecer 
– que esclarece a obrigatoriedade da 

contribuição patronal para o Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares 
(IPSM). Segundo o deputado, parecer 
da Advocacia-Geral do Estado conclui 
que a Lei Federal 13.954, de 2019, que 
reestruturou a carreira militar, revogou 
essa obrigação do Poder Executivo, 
uma interpretação equivocada, no seu 
entender.

A deputada Laura Serrano (Novo) 
também teve uma emenda rejeitada, à 
qual fez referência em seu pronunciamen-
to. A alteração permitiria parcerias com a 
iniciativa privada para possibilitar o acesso 
universal ao ensino fundamental e médio.

Ela destacou, por outro lado, sugestões 
de sua autoria incorporadas no parecer 
que tratam da universalização do sanea-
mento básico e do planejamento integrado 

das funções públicas de interesse comum 
nas regiões metropolitanas.

realidade econômica 

 O deputado Virgílio Guimarães (PT), 
único parlamentar a votar contrariamente 
ao parecer, ponderou que os parâmetros 
que embasaram a elaboração do projeto 
da LDO estão distantes da realidade. Se-
gundo ele, fatores como a COVID-19 vão 
alterar as bases econômicas do País e, 
por isso, nem seria este o momento mais 
adequado de se analisar as diretrizes para 
o Orçamento. 

Ele também pontuou que as diretrizes 
que deveriam ser buscadas no médio e no 
longo prazo não orientam mais a produção 
do Orçamento, ao contrário do que definiu 
a Constituição de 1988.

depudado hely tarqüínio

em montes claros, vacinação
contra sarampo é prorrogada

A Campanha de Imunização Con-
tra o Sarampo foi prorrogada em 
Montes Claros até o dia 31 de agosto. 
Além das 20 salas de vacinação do 
município, a Secretaria Municipal de 
Saúde está disponibilizando postos de 
vacinação nas Praças Coronel Ribeiro e 
Doutor Carlos (área central da cidade), 
além de stands montados na Rodovi-
ária, Aeroporto, Barreiras Sanitárias, 
Mercado Central Christo Raeff, Montes 
Claros Shopping e Ibituruna Shopping 
(nesses dois últimos, através do sis-
tema drive-thru), Policlínica Ariosto, 
Policlínica do Alto São João, Ceanorte e 
Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Para este ano, a meta é vacinar 
aproximadamente 181 mil pessoas, 
situadas na faixa etária entre 20 e 49 
anos. Mesmo durante a pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19), a Pre-
feitura de Montes Claros está atenta 
e tem alertado a população quanto 
à importância da vacinação contra o 

sarampo. A doença é grave e de alta 
transmissibilidade. Para se ter uma 
ideia, uma pessoa infectada pode 
transmitir para até outras 18 que não 
estejam imunes. A disseminação do 
vírus ocorre por via aérea ao tossir, 
espirrar, falar ou respirar. Não é neces-
sário o contato direto, porque o vírus 
pode se disseminar pelo ar a metros de 
distância da pessoa infectada.

Para evitar o sarampo, são neces-
sárias duas doses de vacina para quem 
tem até 29 anos; de 30 a 49 anos, 

basta uma dose. E, acima de 49 anos, 
são vacinadas as pessoas que convivem 
com indivíduo suspeito da doença ou 
que foram a locais com surto.

A doença
O sarampo é uma doença infeccio-

sa grave, provocada por vírus, transmiti-
da pela fala, tosse e espirro. É extrema-
mente contagiosa e pode ser contraída 
por pessoas de qualquer idade.

Os doentes geralmente apresen-
tam febre acompanhada de tosse; 
irritação nos olhos; nariz escorrendo ou 
entupido; mal-estar intenso. Em torno 
de 3 a 5 dias, podem aparecer outros 
sintomas, como manchas vermelhas 
no rosto e atrás das orelhas que, em 
seguida, se espalham pelo corpo. Após 
o aparecimento das manchas, a persis-
tência da febre é um sinal de alerta e 
pode indicar gravidade, principalmente 
em crianças menores de 5 anos.
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Eleições municipais: AMM, CNM e entidades
estaduais apresentam preocupação ao TSE

O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso, ouviu de lideranças municipais 
as preocupações em torno das eleições, 
durante videoconferência, no dia 29 de 
junho, com representantes da Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) e 
das 27 entidades estaduais.

O presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), primeiro 
vice-presidente da CNM e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (MDB), par-
ticipou da reunião juntamente com o 
presidente da CNM, Glademir Aroldi, e 
demais representantes das cinco regiões 
do País, quando listaram os argumentos 
que embasam defesa do movimento 
municipalista para a suspensão do 
pleito eleitoral enquanto houver riscos 
de contaminação pelo novo coronavírus.

“Temos um crescimento acelerado 
da disseminação do vírus em todas as 
regiões do Brasil, sem termos chegado 
ao pico. O aspecto sanitário preocupa 
muito, além da questão econômica. A 
não realização da eleição neste ano não 
coloca em risco a democracia, muito pelo 
contrário, entendemos que estaremos 
preservando”, defendeu Aroldi.

Nesse sentido, a organização das 
pré-convenções e tratativas sobre os can-
didatos já começaram a movimentar os 
agentes políticos nas cidades. “Sabemos 
que será de casa em casa, com visitas, 
almoços, encontros nos bairros e nos co-
mitês eleitorais, carreatas. E, pelo menos 
em 80% dos municípios, que têm menos 
de 100 mil habitantes, a campanha não 
se dará por rede social. Os candidatos 
vão usar as mesmas ferramentas de 
campanhas anteriores”, pontuou Aroldi.

decisão do tse

O ministro Luís Barroso reconheceu 
que todas as preocupações apresentadas 
são legítimas e não há respostas fáceis, 
mas defendeu a opinião de especia-
listas. “Eles imaginam que, até o final 
de setembro, mesmo considerando a 
heterogeneidade do Brasil, a curva vai 
estar caindo de maneira significativa. 
De modo que passar [a eleição] para 
novembro nos daria algumas semanas 
de nível da doença decrescente, o que 
aumenta a segurança.”

Ainda de acordo com os médicos, sa-
nitaristas e cientistas ouvidos, a segunda 
onda está prevista para o início de 2021. 
Foram essas previsões, inclusive, que 
influenciaram a aprovação, no Senado, 
da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 18/2020 na semana passada. A 
matéria, que aguarda apreciação na 

Câmara dos Deputados, adia de 4 e 25 
de outubro para 15 e 29 de novembro o 
primeiro e segundo turno das eleições.

“Da emenda aprovada no Senado, 
há previsão de que o TSE possa suspen-
der eleição em alguns municípios se 
entender que a situação é grave. E o 
próprio Tribunal pode propor ao Con-
gresso suspender em âmbito estadual. 
Ou seja, se chegarmos [em novembro] 
com situação grave, há válvula de esca-
pe”, ressalvou Barroso. Vale lembrar que, 
ainda assim, as eleições suplementares 
teriam que ocorrer ainda em 2020. Por 
fim, o ministro falou da possibilidade de 
unificar as eleições em 2022.

“Entramos em consenso de não usar 
a pandemia para decisões permanentes, 
como atalho para esse debate. Tenho 
compromisso com a possibilidade de 
conciliarmos a proteção da saúde da 
população com a realização do rito 
democrático. Mas, se a curva não cair 
e houver risco, teremos que voltar ao 
Congresso e discutir. Hoje, achamos que 
a decisão correta é adiar por algumas 
semanas, mas, se chegarmos lá e nos 
convencermos de que não, teremos a 
humildade de voltar atrás e repensar, 
dizer que quem estava certa era a 
Confederação Nacional de Municípios”, 
garantiu o presidente do TSE.

municipalistas

“A lei eleitoral traz princípio da igual-
dade de oportunidade, e como garantir, 
se somos 1.313 prefeitos acima de 60 
anos em exercício e, desses, 1.040 teriam 
direito de concorrer à reeleição?”, ques-
tionou o presidente da Federação Cata-
rinense de Municípios (Fecam) e repre-
sentante da região Sul, Orildo Severgnini.

Representando a região Norte, o 
presidente da Federação das Associações 
dos Municípios do Estado do Pará (Fa-
mep), Wagne Machado, complementou: 
“Outros milhões de brasileiros não irão 
para as urnas, fazendo assim uma abs-

tenção histórica, que coloca em xeque a 
legitimidade dos eleitos”.

Luiz Antonio Neves, presidente da 
Associação Estadual de Municípios do 
Rio de Janeiro (Aemerj), chamou aten-
ção para o cenário de incertezas. “Em 
matéria de saúde e proteção à vida, 
essas ações [decisões] devem observar 
princípios técnicos e científicos, além 
da prevenção e precaução em caso de 
dúvida sobre alguma medida.”

Ao lembrar dos países que flexibili-
zaram, principalmente pela questão eco-
nômica, mas recuaram pelo aumento 
de casos e mortes e dos riscos de outras 
ondas de contaminação, o presidente da 
Associação dos Municípios do Estado do 
Ceará (Aprece), Nilson Diniz, levantou ou-
tra questão envolvendo as candidaturas 
à reeleição: “A administração municipal 
terá a incumbência para autorizar e 
fiscalizar atividades eleitorais de pessoas 
e outras movimentações na campanha. 
Não terá conflito de interesse capaz de 
impugnar o pleito? Porque quem vai 
decidir também participa da campanha”.

Para ilustrar a situação, ele citou o 
exemplo de um candidato diagnostica-
do com a COVID-19 ou cujas atividades 
ofereçam risco à população, que deverá 
ser afastado da campanha, mas quem 
vai participar da tomada de decisão é 
o prefeito rival. No entendimento dos 
municipalistas, todos esses argumentos 
apontam para a suspensão do pleito.

Segundo Pedro Caravina, que 
preside a Associação dos Municípios de 
Mato Grosso do Sul (Assomasul), “re-
força e protege dois direitos: à vida e o 
direito político de votar e ser votado. Se 
considerarmos a circulação de pessoas 
durante a campanha, já seria melhor 
decidir logo pela não realização”.

“Deve-se realizar pós-pandemia, 
quando contarmos com medicação 
adequada, vacina e a população toda 
imunizada. Com isso, estaríamos preser-
vando a vida e garantindo a retomada da 
atividade econômica”, resumiu Aroldi.

A
M

M
Gu

ilh
er

m
e 

Be
rg

am
in

i

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1966&t=PL
https://legis.senado.leg.br/norma/31836233
https://admin.montesclaros.mg.gov.br/upload/saude/files/secoes/noticias/repetiveis/arquivos/SALAS DE VACINACAO ultima.pdf
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cAdÊ A isenção, preFeito KAlil?

eu AVisei Aos empresários de bAres e restAurAntes

mAis 170 mil brAsileiros nA pobrezA extremA

Em função da pandemia do 
coronavírus, a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) decretou no início 
de março, o fechamento de hotéis, 
bares, restaurantes, lanchonetes, 
entre outros estabelecimentos, por 
tempo indeterminado. Na oportu-
nidade, o segmento entregou ao 
prefeito um manifesto, solicitando a 

isenção da taxa de IPTU e do Alvará 
de Funcionamento porque todos 
ficaram sem faturamento para pagar 
os seus impostos. A única fonte de 
renda que restou é o serviço de deli-
very, mas as vendas são pequenas, 
girando em torno de 15% a 20%. 
No entanto, até hoje, o prefeito não 
atendeu a reivindicação do setor.  

Kalil deveria, pelo menos, acenar 
com um desconto de 20% a 30%. Em 
consequência desse cenário caótico, 
cerca de 15 mil trabalhadores estão 
desempregados na capital, 25 mil 
na região metropolitana e 80 mil 
no estado. É uma das mais graves 
crises que a economia mineira está 
enfrentando.

Cansei de avisar aos meus cole-
gas empresários do setor de hotéis, 
bares, restaurantes, etc que não en-
trassem nesse tipo de negócio porque 
nunca foi tão simples como parecia, 
mas, na prática, é muito complicado 
e exige um amplo conhecimento do 

setor de bebidas e alimentos, além 
dos inúmeros impostos a pagar e do 
cumprimento das regras estabeleci-
das por órgãos municipais e federais. 
Disse, muitas vezes, que são ativida-
des econômicas que possui um risco 
grande. Aqueles que me telefonam, 

ou em conversa pessoal, falo que, 
atualmente, os melhores ramos de 
negócios no Brasil são as redes de 
supermercados, postos de gasolina 
e cartórios. Muitos me agradecem e 
dizem que deveriam ter seguido meus 
conselhos.

O grupo de pessoas em pobreza 
extrema no país, que inclui os que 
vivem com menos de 1,9 dólar por 
dia, ganhou cerca de 170 mil novos 
integrantes em 2019 e encerrou o 
ano passado com 13,8 milhões de 
pessoas, o equivalente a 6,7% da 
população do país. Essa piora no 

grupo dos mais desassistidos ocorreu 
apesar de uma pequena melhora na 
renda média dos brasileiros e de uma 
ligeira redução da desigualdade no 
primeiro ano do governo Bolsonaro. 
Esse retrato do Brasil da COVID-19 foi 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística  (IBGE), através 

da Pesquisa Nacional de Amostras por 
Domicílio (PNAD). Para complicar a 
situação, o país foi atingido pelo novo 
coronavírus, agravando as questões 
sociais e econômicas. Economistas 
dizem que a queda será ainda maior 
na renda e um aumento na desigual-
dade do trabalho.

c A n A l   A b e r t o

uberlândia: odelmo leão visita
obras do sistema capim branco

O prefeito Odelmo Leão (PP) visitou 
as obras do Sistema Capim Branco 
acompanhado do vice-prefeito Paulo 
Sérgio Ferreira (PSD) e do diretor geral 
do Departamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae), Adicionaldo dos Reis Car-
doso. Os trabalhos, sob responsabilidade 
da autarquia municipal, encontra-se em 
estágio avançado com 97% concluído 
da parte civil. No momento, as equipes 
concentram os esforços em diferentes 
frentes de execução. 

Na oportunidade, o prefeito desta-
cou o avanço da obra em sua gestão, 
a outorga que foi conseguida no man-
dato do então prefeito Paulo Ferolla em 
1995, e as modificações com o apoio do 
Ministério Público Federal para adequar 
a construção às exigências da Controla-
doria Geral da União (CGU).  “No início 
da nossa gestão, a obra estava com 17% 
concluída. Não medimos esforços junto 
aos diretores do Dmae para acelerar o 
andamento dos trabalhos. Agora em 
outubro, após muito empenho, ela entra 
na fase de pré-operação, sendo uma das 
maiores conquistas da história de nossa 
cidade”, afirmou.

 

Frentes de trabalho
Uma das frentes de trabalho concen-

tra-se na interligação da adutora de água 
tratada sob o anel viário leste por meio 
da construção de um túnel subterrâneo. 
Outras trabalham na montagem e insta-
lação dos equipamentos eletromecâni-
cos, na preparação do solo para aplicação 
do asfalto e na concretagem dos tanques 
adensadores da Unidade de Tratamento 
de Resíduos (UTR). Os profissionais tam-
bém estão focados no acabamento geral 
da obra e no desenvolvimento do sistema 
de automação. 

Com mais de 65% já executada, a 
interligação está sendo realizada por 
meio da construção de uma travessia 
subterrânea. Dos 87 metros de extensão, 
57 metros já foram concluídos. Iniciado 
em outubro do ano passado, o tunnel 

liner está a seis metros abaixo do nível 
da pista (Anel Viário Leste). O dispositivo 
está sendo instalado por meio de méto-
do não destrutivo, sem interromper o 
tráfego nem interferir na pavimentação 
da rodovia.

 

Automação
O sistema também vai contar com 

tecnologia de ponta em automação, 
desde a captação, passando pela pro-
dução e chegando à distribuição. Ao 
todo serão cinco controladores lógicos 
que vão conectar todos os equipamen-
tos. Os processos de automação serão 
interligados ao já existente sistema de 
telemetria do Dmae, que receberá as 
informações tanto para o controle local, 
quanto para a Central de Controle de 
Processos (CCP).  A tecnologia propicia 
rapidez e precisão nas operações e reduz 
a demanda energética.

 

equipamentos 
Mais de 90% dos equipamentos já 

foram montados, entre eles a instalação 
das colmeias nos decantadores e outros 
dispositivos para o funcionamento do 
floculador, filtros e a tubulação do sis-
tema de retrolavagem dos dispositivos. 
Também já foram realizadas as inter-
ligações do conjunto de motobombas 
com as adutoras de água bruta e água 
tratada. O reservatório, com capacidade 
de 10 milhões de litros, já entra na fase 
de teste de estanqueidade. 

Neste mês de junho, mais de 60% 
da pavimentação asfáltica do Sistema 
Capim Branco já foi concluída de um 
total de 16 mil m². As equipes seguem na 
preparação do solo, fazendo a base para 
ampliação da área asfaltada. 

subestação 
O Sistema conta com uma subes-

tação de energia elétrica com os trans-
formadores, postes e cabos elétricos já 

instalados pelo Dmae na área do canal 
de captação. Nesta etapa, a Cemig está 
instalando a seção na subestação de 
Miranda e a linha de distribuição de 18,4 
km em uma rede de 138 kV para atender 
os conjuntos de motobombas instalados 
no canal de captação e na ETA.

 

operação 
A conclusão da obra está prevista 

para setembro deste ano com a fase de 
pré-operação iniciada ainda em outubro, 
durando 6 meses, uma vez que a pande-
mia da COVID-19 exigiu alguns ajustes no 
cronograma das obras para atender os 
requisitos de segurança das equipes que 
trabalham no sistema. 

 Após a conclusão da primeira eta-
pa, o sistema Capim Branco, aliado aos 
Bom Jardim e Sucupira, terá capacidade 
para fornecer água para 1,5 milhão de 
habitantes. O investimento desta fase é 
de aproximadamente R$ 336 milhões, 
financiados e repassados em parcelas 
pela Caixa conforme o andamento dos 
trabalhos.

 

projeto social 
O Sistema Capim Branco conta 

também com um Programa Trabalho 
Social (PTS), intitulado Água Vida.  O 
programa compreende um conjunto de 
ações que visam promover a inclusão 
social e produtiva das famílias, geração 
de renda e sustentabilidade da comuni-
dade. O trabalho abrange 13 localidades 
na zona rural e urbana, no entorno da 
obra do sistema.

 Já estão em processo de licitação os 
cursos profissionalizantes para a comuni-
dade, materiais para revitalizar o campo 
de futebol das comunidades Tenda de 
Moreno e Olhos d’água, biodigestores 
para produtores rurais do entorno e a 
aquisição de materiais para laboratório 
escolar de ciências de 12 escolas.

 Localizada no rio Araguari, na 
margem esquerda do Reservatório 
da Usina de Capim Branco

 Produção de 2 mil litros por segundo 
na primeira etapa.

  1 estação de tratamento de água

  20 km de adutoras

 1 reservatório com capacidade de 10 
milhões de litros

  1 unidade de tratamento de re-
síduos

  Implantado em três etapas – pri-
meira terá conclusão prevista para 
setembro de 2020

sistema de produção de água 
potável capim branco

Cl
ei

to
n 

Bo
rg

es

Viadutos em construção vão 
melhorar tráfego em Juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), 
está realizando obras de dois viadutos 
que têm como objetivo melhorar a mobi-
lidade urbana e desafogar o trânsito em 
pontos estratégicos da região central da 
cidade. Com investimento de cerca de R$ 
24 milhões, os recursos já estão garanti-
dos e são provenientes de convênio com o 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit – governo federal) 
e Secretaria de Estado de Transportes e 
Obras Públicas (Setop - estadual).

O Viaduto “Três Poderes” está sendo 
erguido na Avenida Francisco Bernardino, 
e terá 380 metros de extensão. Serão 
duas pistas em mão única, sentido Ave-
nida Brasil. A terra armada (rampa de 
acesso à superestrutura do viaduto) está 

concluída, tendo início, essa semana, o 
mesmo serviço em frente ao prédio da 
Justiça Federal. Paralelo a isso, foi con-
cluída a fundação dos cinco blocos que 
sustentarão a pista de rolagem. “Estamos 
montando os blocos para a concretagem, 
depois colocaremos os pilares e travessas 
e a estrutura metálica, e finalizaremos 
com a laje do tabuleiro, que é por onde 
os veículos trafegarão. Essa laje interliga 
à terra armada dos dois lados, formando, 
assim, o viaduto completo”, explicou o 
secretário de Obras, Amaury Couri.

Outra melhoria em execução é 
o Viaduto “Engenheiro Renato José 
Abramo”, que interliga os bairros Santa 
Teresa e Poço Rico. A estrutura tem 290 
metros, composta por quatro pistas, que 

funcionarão em mão dupla. A construção 
da terra armada de ambos os lados foi 
finalizada e agora estão sendo feitas as 
lajes de transição, que ligarão à superes-
trutura, já pronta. 

Com a finalização desse trabalho, 
o próximo passo é a pavimentação do 
viaduto. Paralelo a isso, está sendo 
construída rede de drenagem com 360 
metros de extensão e 1,20m de diâmetro, 
que tem por objetivo minimizar os ala-
gamentos recorrentes na Rua Osório de 
Almeida, no Poço Rico. Além disso, serão 
feitos, também, os novos acessos e obras 
complementares, como muros, passeios 
e meio-fio. Este viaduto terá iluminação 
em LED, serviço que será executado pelo 
setor elétrico e de iluminação da PJF.

Auxílio emergencial pago a mortos. Quando a gente 
pensa que já viu de tudo neste país, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) identificou 17 mil mortos entre os be-
neficiários do auxílio emergencial. A ajuda está sendo 
paga a informais durante a pandemia do novo corona-
vírus. Os recursos pagos indevidamente chegam a R$ 
11 milhões. Os estados onde mais falecidos receberam 
a ajuda foi São Paulo (2.674), seguido de Minas Gerais 
(1.761). Posteriormente vem o Ceará (1.512), Bahia 
(1.358), Pernambuco (1.308) e Maranhão (1.299). Os 
seis estados concentraram 58% (R$ 6,4 milhões) dos 
pagamentos a mortos. O que todos querem saber é 
como isso ainda acontece, já que as tecnologias avan-
çadas permitem que as empresas e instituições façam 
o rastreamento de todos os tipos de fraudes ainda 
que demore. O TCU vai recomendar que esses valores 
sejam devolvidos ao erário por meio de uma ação 
conjunta entre Ministério da Economia e da Cidadania. 

tVs públicas têm alto custo e ibope baixo. As emis-
soras públicas são um exemplo do desperdício de 
dinheiro público. Prova disso é a TV Justiça que, no 
mês de maio, conseguiu a façanha de dar zero ponto 
de audiência, ou seja, ninguém sintonizou o canal, 
segundo dados mensurados pela Kantar Ibope Media. 
As outras TVs legislativas (TV Câmara e TV Senado) 
também não estão condições melhores em termos 
de público. Uma boa medida seria unir as três numa 
só infraestrutura. Isso acabaria com o corporativismo 
de funcionários que trabalham pouco e ganham 
muito se comparado com a categoria dos jornalistas, 
cinegrafistas ou produtores de emissoras comerciais. 
Vale ressaltar que a TV Justiça tem o seu valor social e 
educativo. É um canal que tem sua importância para 
julgamentos e mobilizações de causas nacionais. Na 
realidade, essas emissoras têm gastos milionários e 
são protegidas por interesses oportunistas.

Advogado
Vicente Amorim

e o deputado
federal

Júnio Amaral
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luiz cArlos gomes

o conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

O que era para ser pelo jeito não 
vai ser mais. Previsto para voltar no 
final de Julho, o futebol em Minas está 
suspenso até quando ninguém sabe. 
Faltam alguns poucos jogos para ter-
minar o campeonato mineiro e uma 
maratona de partidas para as demais 
competições. A cada dia o calendário 
fica mais exprimido e a situação 
dos clubes e demais envolvidos nos 
eventos totalmente estrangulados. 
A engrenagem que movimenta os 
recursos milionários do futebol está 
parada. O dinheiro só encontra a 
porta de saída. Até quando aguentar 
tamanha sangria ninguém sabe.

As autoridades sanitárias estão 
corretas. Não dá para pensar em 
entretenimento num momento tão 
trágico. Não se pode brincar com 
coisa tão séria. O vírus é perigoso, 
traiçoeiro, letal. O numero de pessoas 
infectadas a cada dia é preocupante e 
a quantidade de mortes é apavorante. 

Estamos num beco sem saída. 
Repetindo Ney Matogrosso com seu 
sucesso Homem com H. Se correr o 
bicho pega, se ficar o bicho come. A 
única alternativa é orar para que Deus 
nos livre desta guerra invisível. Enquan-
to isto, seguindo todos os protocolos 
médicos, os clubes da capital tentam 
manter o alto astral, colocando seus 
atletas em ritmo de treinamentos.

O Atlético se prepara com carinho 
especial para encarar a temporada. 
Contratou um treinador top de linha, 
uma comissão técnica competente 
e vem reforçando o elenco com pro-

fissionais qualificados. Um esforço 
enorme da diretoria para presentear 
sua massa de torcedores com grandes 
vitórias e títulos.

O Cruzeiro, atordoado com as pau-
ladas que levou dos antigos dirigentes, 
sentado em cima de um terrível pacote 
de dividas e amargando um descenso 
inimaginável para a série B, tenta de 
todas as formas sair do atoleiro.

Com nova diretoria e novos apoia-
dores, vem criando uma energia 
positiva para avançar rumo ao seu 
centenário e por certo voltar ao seu 
devido lugar no cenário esportivo 
nacional e internacional. Tem um 
elenco de jogadores de bom nível, 
uma comissão técnica experiente e 
um treinador competente.

O América, como sempre, vai na-
vegando em águas calmas. É um clube 
estruturado, muito bem administrado 
e conseguiu formar um elenco, dentro 
das suas limitações orçamentárias, 
com amplas possibilidades de fazer 
uma temporada positiva.

No interior, os clubes sofrem 
como sempre e agora muito mais. A 
maioria já não tem mais jogadores 
para formar um time. Com a volta 
das competições terão que prorrogar 
ou refazer contratos de curta duração 
para reunir condições de entrar em 
campo. A lei não permite, mas uma 
medida provisória está em vigor para 
cobrir este problema jurídico.

Mesmo assim, vai faltar dinheiro 
para pagar os novos compromissos. 
Alguém vai ter que doar ou emprestar. 

Aí que mora a dificuldade maior. Vários 
clubes já estão endividados e respiran-
do por aparelhos.  E estou falando do 
campeonato mineiro do modulo I, do 
Brasileiro A e B. Imagina a situação 
dos times mineiros do módulo II, da 
segunda divisão e vai por ai afora. Sem 
um apoio externo para segurar a barra 
até tudo volte à normalidade, a porta 
da insolvência está escancarada. 

Meus amigos e amigas não estou 
pregando a volta do futebol de qual-
quer maneira, muito pelo contrário. 
Coisas mais importantes precisam vol-
tar à normalidade de forma prioritária. 

Penso apenas que futebol não 
é só entretenimento. Futebol é uma 
parte importante da nossa economia. 
Repito aqui o que venho falando e 
escrevendo faz tempo. O futebol gera 
emprego e renda para muita gente. 
Sustenta muitas famílias. Tanto de 
forma direta como indireta.  Vamos 
respeitar os cientistas que lutam diu-
turnamente para encontrar a solução 
que vai nos salvar. Vamos respeitar as 
autoridades que tomam decisões para 
nos proteger.

Vamos aplaudir os profissionais da 
área da saúde, heróis incansáveis, que 
lutam bravamente contra a doença e 
a morte. Vamos nos unir em correntes 
de orações, seja qual for sua religião, 
rogando a Deus para nos livrar deste 
mal. 

Vamos acreditar. Ter esperança 
e fé de que tudo vai passar. A vida vai 
voltar ao normal e o futebol também. 
Por enquanto nos resta esperar.

resta esperar

Minas renova com o técnico Léo Costa
para o Novo Basquete Brasil 2020/21

O primeiro nome do Minas Tênis 
Clube para a disputa do Novo Basquete 
Brasil (NBB) 2020/21 já está definido. 
A diretoria minastenista e o técnico 
Léo Costa acertaram a renovação de 
contrato para mais uma temporada 
do principal campeonato do basquete 
nacional. Este será o segundo ano 
seguido com o treinador no comando 
da equipe minastenista. A comissão 
técnica, formada por Renan Gitiony 
(assistente), Paulo Alberto de Paula 
(preparador físico), Bruno Porto (scou-
tista / assistente) e Silvanio Signoretti 
(fisioterapeuta), também permanece.

“Primeiro, gostaria de agradecer 
a confiança da diretoria do Minas e 
ressaltar que fiquei muito contente 
com a minha renovação. O clube 
oferece uma estrutura diferenciada de 
trabalho, para toda comissão técnica 
e jogadores. Sempre acreditei em um 
planejamento de médio/longo prazo, 
para consolidar resultados, e tenho 
certeza que, com a continuidade do 
trabalho, poderemos alcançar os obje-
tivos que o Minas merece”, comentou.

Devido ao avanço da COVID-19, 
classificada como pandemia pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 
a temporada 2019/20 do NBB ter-
minou sem um campeão conhecido. 
Em reunião, os clubes optaram pelo 
cancelamento do torneio, e a com-
petição chegou ao fim com os times 
ocupando as posições conquistadas 
para os playoffs. Assim, o Minas ficou 
com o quarto lugar, com 65,45% de 
aproveitamento. Foram 26 jogos dis-
putados, somando 17 vitórias e nove 
derrotas. Ao lado dos minastenistas 
estavam Flamengo (primeiro colocado, 
com 87,5% de aproveitamento), Sesi 

Franca (em segundo, com 80%) e São 
Paulo (na terceira posição, com 76,9% 
de aproveitamento).

“Ano passado fizemos uma tem-
porada de crescimento, como era es-
perado, e estávamos em nosso melhor 
momento quando o NBB foi interrom-
pido. Infelizmente, não foi possível ir 
mais longe e brigar pelo título como 
queríamos, mas acredito que a equipe 
do Minas tenha retomado a posição de 
protagonista do basquete nacional. A 
quarta colocação nos deu ainda a clas-
sificação para a Liga Sul-americana, 
forte competição internacional que 
disputaremos neste ano”.

De acordo com a Liga Nacional de 
Basquete (LNB), a data prevista para 

o início da próxima edição do NBB 
será o dia 14 de novembro de 2020. 
A definição da tabela de jogos levará 
em conta o controle da pandemia no 
Brasil. Com isso, as datas podem sofrer 
alterações.

“Vivemos um momento difícil 
para todos, devido à pandemia do 
coronavírus, com forte impacto eco-
nômico em todo o mundo. O esporte 
nacional também foi atingido. Espero 
que consigamos manter o projeto forte 
para as competições que temos pela 
frente. Tenho certeza que montaremos 
um time competitivo e sairemos forta-
lecidos deste processo. O Minas é uma 
instituição forte e seguirá forte quando 
tudo isso passar”.

contrato foi acertado para mais uma temporada
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torcida cruzeirense 
detona clube por
parabenizar dedé 
pelo aniversário

A inda vinculado ao Cruzei-
ro, Dedé completou 32 anos. 
Como é de costume com 
todos os jogadores aniver-
sariantes, o clube enviou 

mensagem de felicitações ao zagueiro 
no Twitter. “Bom dia, Nação Azul! Hoje 
é aniversário do nosso zagueiro, Dedé! 
Desejamos ao atleta muitas felicidades, 
saúde, sucesso e conquistas com a nossa 
camisa! Parabéns!”.

A repercussão da postagem foi negati-
va. Alguns seguidores pediram a exclusão 
da publicação, enquanto outros, em tom 
irônico, escreveram. “Que Deus te guarde 
e esqueça onde”.

Muitos cruzeirenses também fizeram 
alusão ao fato de Dedé ter passado boa parte 
de seu período na Toca da Raposa no depar-
tamento médico, em tratamento de lesões 
nos dois joelhos. A bronca com o defensor 
se dá pelo episódio em que o elenco entrou 
em atrito com o técnico Rogério Ceni, depois 
do empate por 0 a 0 com o Ceará, em 25 de 
setembro de 2019, no Castelão, em Fortaleza, 
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dois dias depois, com Ceni já demitido, 
Dedé deu sua versão sobre o ocorrido. 
Segundo ele, o técnico virou as costas e 
deixou o vestiário do Castelão quando o 
zagueiro cobrava mais profissionalismo do 
meia Thiago Neves.

“Acho que ele poderia me dar uma 
resposta falando: ‘poxa, Dedé, te enten-
do. Dedé, não vou fazer isso, quero de 
outra forma’. Eu respeitaria a opinião dele, 
mas nem essa resposta tivemos. Foi um 
momento em que nosso grupo sentiu. A 
minha intenção, da mesma forma que 
estou falando para vocês, falei no vestiá-
rio”, disse.

Após a saída de Rogério, Abel Braga e 
Adilson Batista não conseguiram recuperar 
o  Cruzeiro, que caiu pela primeira vez à 
Série B ao terminar o Brasileiro em 17º 
lugar, com 36 pontos.

dedé diz que jogaria a série b

Diferentemente de vários colegas de 
elenco, que acionaram o clube na Jus-
tiça por falta de pagamento de salários 
e obtiveram rescisões unilaterais, Dedé 
segue ligado ao Cruzeiro. Em tratamento 
de cirurgia no joelho direito, realizada em 
8 de março, o jogador tem previsão para 
voltar aos gramados em setembro.

Em entrevista ao SporTV, no fim de 
abril, Dedé disse que não descartaria 
jogar a Série B. Ele também ressaltou que 

aceitou a repactuação salarial para receber 
R$ 150 mil em 2020, com a diferença a ser 
paga em 20 parcelas a partir de abril de 
2021. O impacto nos vencimentos, segun-
do o zagueiro, foi de 78% - a remuneração 
total gira em torno de R$ 700 mil.

“Não tem definição nenhuma. E não 
teria problema nenhum. Eu surgi para o 
futebol na Série B, joguei cinco jogos. Foi 
um sonho realizado. Não é porque cheguei 
à seleção um dia que não posso defender 
o clube que está no meu coração, que vive 

momento de dificuldade. Não há problema 
nenhum”.

Contratado ao Vasco em abril de 2013 
por R$ 14 milhões, Dedé tem vínculo com 
o Cruzeiro até dezembro de 2021. De 2015 
a 2017, o zagueiro passou por sucessivas 
lesões e pouco jogou. Quando esteve em 
campo, participou de 188 partidas e mar-
cou 15 gols, graças à qualidade na bola 
aérea, uma de suas principais virtudes 
em campo. Ele foi eleito o melhor de sua 
posição nos Brasileiros de 2013 e 2014. 

“Dedé segue no Cruzeiro e 
tem previsão para voltar aos

gramados em setembro”
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