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Bilionários brasileiros ficaram mais
ricos durante crise do coronavírus

E

nquanto as projeções econômicas no Brasil devido à
pandemia dão conta que
52 milhões de pessoas se
tornarão pobres e 40 milhões perderão seus empregos até o fim de
2020, um seleto grupo de brasileiros
não só está imune à crise, como está
ainda mais rico. Segundo dados da
ONG Oxfam, em 4 meses, 42 bilionários do país ficaram US$ 34 bilhões
mais afortunados. O levantamento
reacende o debate da taxação de
grandes fortunas, especialmente,
em situações como da COVID-19,
que é comparada a um cenário de
guerra pela ONG. “Ao mesmo tempo que a maioria da população se
arrisca a ser contaminada para não
perder emprego ou para comprar
o alimento da sua família no dia
seguinte, os bilionários não têm com
o que se preocupar. Eles estão em
outro mundo, o dos privilégios e das
fortunas que seguem crescendo em
meio à, talvez, maior crise econômica, social e de saúde do planeta no
último século”, afirma Katia Maia,
diretora executiva da Oxfam Brasil.
Economia – Página 5

Pesquisas confirmam
popularidade do atual
prefeito Alexandre Kalil

OMS estima que 2 milhões de pessoas em
idade escolar são superdotadas no Brasil
As pessoas com altas habilidades demonstram um comportamento diferenciado das demais. Desde a infância já apresentam desenvolturas elevadas em áreas do conhecimento humano, sejam isoladas em um único campo ou combinadas.
A OMS estima que de 3,5 a 5% da população brasileira é superdotada. O diagnóstico é necessário, pois essa aptidão
precisa ser trabalhada, segundo explica o psicólogo Damião Silva. “Se a pessoa não é estimulada, o talento pode ser
desperdiçado. Além disso, quando não identificado de forma adequada, pode desencadear alguns problemas emocionais
graves, assim como desajustes na vida pessoal e profissional”.

As primeiras pesquisas de opinião relacionadas à sucessão de Belo Horizonte apontam o prefeito Alexandre
Kalil (PSD) com uma megapopularidade, no entanto, os
especialistas dizem que esse prestígio deve-se a sua administração. Contudo, quando iniciar a campanha eleitoral,
tudo poderá ser alterado, levando o pleito ao segundo
turno. O cientista político Malco Camargo considera que
não é possível fazer projeção neste momento.

Saúde e Vida – Página 7

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Montes Claros está comandando uma
pesquisa para descobrir ao certo sobre a eficácia de alguns remédios no tratamento da COVID-19. Segundo a titular da Pasta, Dulce Pimenta, dois produtos
serão testados: hidroxiclororquina e lopinavir/ritonavir.
Cidades – Página 11

Mais de 60% dos funcionários não receberam
suporte das empresas para home office seguro
De acordo com a pesquisa da FIA, 46% das empresas brasileiras adotaram o trabalho remoto desde o início do isolamento social no país. Mas outro levantamento,
da ESET, companhia de segurança da informação, mostrou que 61% dos funcionários
acreditam que as ferramentas de proteção necessárias para trabalhar on-line de forma
segura não foram fornecidas pelos empregadores. A falta de preparo é ainda mais
alarmante quando colocada diante de outro dado: nos últimos 3 meses, o Brasil
registrou 1,6 bilhão de ataques cibernéticos.
Geral – Página 8

Pandemia é mais um
desafio no caminho
dos futuros prefeitos

PBH

Prefeitura de Montes Claros testa
medicamentos contra a COVID-19

A pandemia de COVID-19 pegou todos
de surpresa e causou impacto nas finanças
das prefeituras. Com esse quadro e aproximação das convenções partidárias, os
postulantes ao cargo de chefe do Executivo
precisarão resolver os problemas urgentes
para garantir o progresso. “A próxima
gestão será para minimizar os impactos,
solucionar os problemas mais agudos e
começar a estimular a economia. Serão
4 anos difíceis de déficit e dificuldades
de pagamentos e arrecadação. Somente
depois disso, teremos um período de recuperação, crescimento e desenvolvimento”,
destaca o especialista em gestão pública,
Gustavo Mattar.

Kalil continua liderando as intenções de voto
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Eleições 2020: os desafios no
horizonte dos futuros prefeitos
O

Daniel Amaro

Quais são os impactos financeiros
da pandemia para as prefeituras?
Existem dois grandes problemas: o primeiro é com relação à queda vertiginosa
das receitas. Pessoas desempregadas, redução de renda e empresas que fecharam
as portas. Tudo isso impacta na arrecadação própria do município que é baseada
no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É uma diminuição
que não estava prevista no orçamento.
O segundo é o aumento dos gastos
que não estavam planejados. As prefeituras precisam investir mais na área da saúde para controle e combate a pandemia.
É melhoria em estrutura, compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
insumos e profissionais. Tudo isso vai acabar resultando em um déficit nas contas
públicas este ano, ou seja, as despesas
estão sendo maiores que os recebimentos.
Ainda sobre o problema monetário, este
ano é o último de gestão e também de entrega. Normalmente é quando os prefeitos
inauguram obras, visando demonstrar os

Arquivo Pessoal

período das convenções partidárias começa no final de
agosto e os candidatos que
almejam disputar a prefeitura
devem ficar atentos aos desafios que
estão no caminho. Isso porque além das
dificuldades usuais, a crise sanitária sem
precedentes arrasou as finanças municipais. Sendo assim, os futuros chefes do
Executivo terão que lidar e resolver os
problemas urgentes nos próximos 4 anos
de mandato para conseguirem a recuperação econômica e desenvolvimento da
cidade. Sobre esse tema, o Edição do
Brasil conversou com o especialista em
gestão pública Gustavo Mattar (foto).
melhores feitos da administração já de olho
na campanha eleitoral. Porém, todos foram
pegos de surpresa pela crise sanitária, sendo
que alguns já tinham todos os recursos para
finalizar as ações, enquanto outros ainda
não. Poderemos ter um quadro de grande
contingente de obras inacabadas.

Municípios menores sofrem mais
que as grandes cidades?
Em questão financeira, sem dúvida.
Como já ocorre antes mesmo do coronavírus, as cidades pequenas não têm uma boa
receita própria e possuem uma fragilidade
e dependência do estado e da União. Em
um cenário desses, no qual todos estão
em situação crítica, acaba que os recursos
repassados também são menores.

Os futuros prefeitos vão enfrentar
um desafio ainda maior?
A gente não sabe ainda ao certo
quando serão as eleições, embora estejam

Como fica a questão do ensino
público?

marcadas para novembro. Tudo depende
do quadro de evolução da pandemia,
mas existe uma dificuldade em cumprir
o calendário eleitoral. Resolvido este problema, acredito que os principais desafios
serão como combater o vírus, já que ainda
não possui uma vacina eficaz, e a recuperação econômica. Os prefeitos vão pegar
o comando de uma terra arrasada e os
próximos 4 anos de governo serão para
reconstrução.
Eles sofrem muita pressão do empresariado devido às medidas restritivas de
isolamento e fechamento do comércio.
Os futuros chefes do Executivo terão que
trabalhar esses dois lados com equilíbrio
e estar atentos ao que outros municípios,
estados ou países estão fazendo para que
ele também possa aplicar na sua cidade.
Sobretudo, tem que estar pautado pela ciência para auxiliar na tomada de decisões.

Em março, desde que foi declarada
a pandemia no Brasil, todas as aulas
foram suspensas e sem previsão de
retorno. Muitas escolas estão tentando
manter educação a distância, apesar das
dificuldades de equipamentos e acesso
à internet dos estudantes. Infelizmente,
alguns especialistas na área dizem que
esse dano causado não será resolvido
com a simples reposição das aulas. Ainda
vai demorar um tempo para recuperar
essa perda de conhecimento.
Em São Paulo, por exemplo, estão
sendo elaboradas diretrizes para oferecer um quarto ano opcional para
alunos do ensino médio da rede pública em 2021. Os estudantes de outras
séries terão que reaver os prejuízos no
decorrer dos próximos anos letivos. Por
fim, a educação tende a se adequar e
transformar em um modelo híbrido,
promovendo uma mistura entre o ensino
presencial e on-line. Cada cidade vai
tratar a questão de uma maneira.

As prefeituras terão que enxugar
os gastos em 2021?
Não necessariamente, mas o dinheiro
terá que ser bem controlado. Não se pode
conter muito as despesas agora, pois é um
momento em que a população está precisando mais. Tudo terá que ser reavaliado e adequado de acordo com a situação. No entanto,
os investimentos são importantes, principalmente para o desenvolvimento das cidades.

Como o governo federal pode ajudar os municípios?
Existe o auxílio emergencial de
R$ 600 destinado diretamente à população que necessita, assim como
crédito para empresas. Também temos
os repasses estaduais e federais que
já são programados. Outra situação
que auxilia muito são flexibilizações e
suspensões em relação à responsabilidade fiscal. Têm vários estados que
precisaram parar de pagar suas dívidas
com a União de forma que desse um
fôlego nas finanças. A mesma situação
também pode acontecer nos municípios.
Apesar do cenário bastante crítico, pelo
que tenho visto, as prefeituras estão
bem controladas no quesito obtenção
de empréstimos.

As despesas na saúde impactam no
investimento em outros setores?
Esse é um problema, pois todos os
olhares estão voltados para a saúde e as
outras áreas que também são deficitárias
ficam sem atenção. Pelo atual momento,
outras pastas acabam sendo um pouco
ignoradas como cultura, turismo, esporte
e lazer e transporte. A Constituição obriga
os municípios a desembolsarem pelo
menos 15% de suas receitas com saúde
e 25% com educação. Essas são as duas
grandes áreas que mais gastam.

Tem acontecido uma desarticulação
entre as esferas federal, estadual e municipal no sentido de ter um conflito entre presidente, governadores e prefeitos
nas medidas de combate à pandemia,
o que atrapalha muito a situação. Além
disso, estamos em ano eleitoral e o
clima deixa os políticos mais aflorados.
Esse também pode ser um desafio dos
futuros prefeitos de construir bons relacionamentos com o governo do estado
e federal na busca de recursos para seu
município.

Existe alguma estimativa de quanto tempo pode levar para resolver
os problemas?
Na gestão pública, trabalhamos com
ciclos de 4 anos. Mas existem alguns
estudos mostrando que talvez possamos
demorar até uma década para voltarmos
ao que era antes. A próxima gestão será
para minimizar os impactos, solucionar
os problemas mais agudos e começar
a estimular a economia. Serão 4 anos
difíceis de déficit e dificuldades de pagamentos e arrecadação. Somente depois
disso, teremos um período de recuperação,
crescimento e desenvolvimento. Essa é
uma previsão otimista, pois já ouvi outros
especialistas afirmando que poderá levar
ainda mais tempo.

A escolha de um bom gestor é
importante?
A população precisa estar atenta aos
acontecimentos de seu município, analisar
o trabalho feito nos últimos 4 anos para
poder escolher um bom representante em
2020. Os políticos que vão comandar as
prefeituras no ano seguinte vão enfrentar
um grande desafio e precisam estar bem
preparados. Por isso a importância de eleger
um profissional capacitado para não cair no
amadorismo.

EDITORIAL

José Maria Trindade

A vez dos estádios vazios

A

recente sugestão do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, de que nos dias dos jogos os dirigentes
assistissem às partidas no mesmo camarote, um ao lado
do outro, para haver mais paz e harmonia no mundo do
futebol ainda segue sem resposta. A ideia é que haja uma
trégua na guerra entre os dois times mineiros e, segundo Rodrigues,
essa, inclusive, já é uma prática na Europa.
Ao difundir o seu conceito, o dirigente celeste acrescentou que
seria uma demonstração de civilidade por parte dos administradores
dos clubes e também dos cartolas no mundo esportivo em geral, até
porque, isso não interfere no resultado das partidas, ao mesmo tempo em que evitaria confronto entre torcidas, como se constatou nos
últimos anos, especialmente, quando se trata de competições entre
os dois maiores times: Cruzeiro e Atlético. Contudo, essas cenas desagradáveis também ocorrem nos maiores eventos do gênero em todo
o país, onde a selvageria toma conta do ambiente que deveria ser de
alegria e comemoração.
Em Minas e no Brasil, a bola começou a rolar nos gramados devido
aos campeonatos regionais e nacionais. E, por razões relacionadas à
pandemia do coronavírus, os certames aconteceram com os portões
fechados e sem a presença de torcedores. Mas essa ausência constatada
nas arquibancadas, pelo visto, não diminuiu a qualidade do espetáculo,
mesmo porque, a maioria das competições foram transmitidas pelos
canais de TV, assim como também por meio da internet.
A velha máxima que todo grande time para jogar bem e realizar
um grande espetáculo necessita do apoio da multidão, não está sendo
rememorado neste momento. E, para ir mais longe, o procedimento
adotado pode inaugurar uma nova era no mundo do futebol, no qual
se constata que torcidas organizadas não são fundamentais. Elas
são responsáveis por possibilitar a presença de pessoas em todos os
acontecimentos dos seus times preferidos, inclusive no exterior. Mas a
essas organizações também são creditadas as denúncias de indivíduos
infiltrados sem o menor espírito esportivo que estão muito mais inclinados para a marginalidade.
A tese do presidente do Cruzeiro de demonstrar o espírito de urbanidade no mundo esportivo, embora, por enquanto, sem apoio dos
membros de outros grupos, deveria ser levado a sério. Especialmente
depois desse teste iniciando no final de semestre, de bola rolando nos
gramados independentemente do referido comparecimento do público.
Essa atitude, inclusive, poderia ser inserida na percepção dos cientistas
e influenciadores da cultural mundial de que a partir da COVID-19, o
mundo precisa ser reinventado. A cena descrita por grande parte desses
pensadores aconselha o caminho do “novo normal” na vida de todos,
indubitavelmente isso atinge também o mundo esportivo.

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

O vírus e a coragem
Nunca o velho Guimarães Rosa foi
tão citado e acertou tanto. “A vida quer é
coragem” em todos os tempos. Riobaldo,
diante dos mistérios colocados pela vida,
ruminava palavras certeiras como se soubesse da ameaça do novo coronavírus. Na
boca de Riobaldo, o médico mineiro que
respeitava a ciência popular, mostrava
que nem todos os mistérios entre o céu
e a terra estão resolvidos ou explicados.
Nunca estarão. Dificuldades e novos tempos sempre aparecerão por aí. Estamos vivendo momentos difíceis e desafiadores. O
mundo está triste e desconfiado. Enquanto
o novo normal não se estabelece, convém
olhar para o passado e definir as regras do
presente e projeções para o futuro.
Os verdadeiros líderes são revelados nas
crises. Faltam exatamente referencias assim
num momento grave como estamos vivendo. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
falhou e perdeu a autoridade do comando.
A diretoria se demonstrou tão frágil que
pode ter ameaçado inclusive a continuidade do processo. Esta falha grave pegou pela
frente uma linha que cresceu muito em não
reconhecer estas instituições. O globalismo
está em debate. Não é o questionamento
da globalização, mas o reconhecimento de
líderes mundiais que não passam por voto
direto e querem assumir autoridades sobre
governantes estabelecidos. O argumento é
forte e ninguém aceita mais passivamente
que diretores destas siglas mandem em
presidentes legalmente e diretamente
eleitos. O presidente americano Donald
Trump cortou as verbas para a OMS e fez
acusações pesadas. A China, segundo o
presidente, dominou a atual diretoria.

Fica difícil provar o contrário, diante das
últimas defesas e posicionamentos. Ficou,
portanto, inviabilizada a possibilidade de
uma coordenação e liderança internacional
neste processo.
Por aqui, o governo central perdeu a
mão. Logo no início do processo o então
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
criou o gabinete de crise e reuniu secretários
estaduais. A estratégia foi a transparência
e monitoramento. De cara o governo se
dividiu. Aliados do presidente Jair Bolsonaro
identificaram um alarmismo e alinhamento com empresas de comunicação
“adversárias” do governo. O presidente Jair
Bolsonaro comprou esta tese e inviabilizou
Mandetta e futuros ministros que não
seguissem a linha do núcleo do governo.
Neste momento não havia nenhuma confirmação de caso no Brasil.
Uma legislação foi elaborada pelo
então ministro da Justiça, Sérgio Moro.
O texto aprovado em tempo recorde pelo
Congresso, em dois dias, é rigoroso. Dá à
polícia poder para prender quem desobedeça a quarentena e criminaliza o ato
do infectado abandonar o afastamento
social. Esta lei acabou chegando ao presidente e o impediu de sair do isolamento
no Palácio enquanto o resultado do exame
indicou a presença do coronavírus.
O relato de Mandetta ao presidente
Bolsonaro assustou. “Presidente, vamos
atravessar um desfiladeiro”, disse de forma
grave. Explicou que essa travessia poderia
ser desorganizada, em correria e no salve-se quem puder. A quantidade de mortos
neste caso seria grande. “Caminhões do
Exército vão recolher corpos nas ruas”,

exagerou o ministro. Outra opção era uma
travessia “coordenada, de mãos dadas e
de forma segura”. Neste caso haveria mortos, mas em menor número e o grande
argumento seria o sistema de saúde. O
velho Sistema Único de Saúde (SUS) estava sendo colocado a provas. O ministro
já tinha escolhido o trajeto programado e
considerava fácil convencer o presidente.
Só que o presidente já tinha escolhido
outra trajetória e não contava com a dificuldade de convencer o ministro. Alguma
coisa estava fora do lugar, o famoso “rabo
que balança o cachorro”. Esta é a origem
da divergência que dividiu o país. Acabou
a possibilidade de coordenação central e
o Supremo Tribunal Federal apenas entrou
nesta divisão e determinou que os estados
e municípios ficam com autonomia para
definir as regras e que a Justiça manda
nas decisões clássicas do Executivo. Foi o
início da pandemia jurídica. Quer saber o
que vai acontecer na sua região? Olha o
que definiu o juiz da comarca.
Sem coordenação certa a seguir, a
pandemia corre e o segredo é viver momento a momento. Só o tempo mesmo
vai definir se a quarentena funcionou ou
não. O argumento do presidente de que
o cuidado com a vida econômica é tão
importante como a tentativa de reduzir
as consequências do vírus será também
avaliado. O momento é de se falar em avaliação histórica porque não há consenso
sobre o presente. Voltamos a Guimarães
Rosa: “O correr da vida embrulha tudo, a
vida é assim: esquenta e esfria, aperta e
daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem”.
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Eujácio Silva

A

Moisés Silva

recente análise divulgada pelo
instituto Paraná relativo às eleições de Belo Horizonte demonstra
larga vantagem do atual prefeito
Alexandre Kalil (PSD) ao segundo
colocado. Ele lidera tanto na pesquisa espontânea (26,7%) – quando o nome dos candidatos
não é apresentado – quanto nos dois cenários
da pesquisa estimulada (55,9%). No entanto,
ao que tudo indica, os adversários de Kalil não
se assustaram com os resultados propalados.
O cientista político Malco Camargo tem dito
que o momento ainda não é de analisar qual
nome está bem nas sondagens, pois a campanha
sequer foi iniciada. E, diante da prorrogação do
pleito, tudo ficou ainda mais complexo na hora
de se fazer uma avaliação de possíveis cenários.
Além disso, há informações de bastidores
sugerindo que o prefeito permanece com a
popularidade estagnada há muito tempo. Ou
seja, para os especialistas, seu prestígio de hoje

Deputado Bruno Engler conta com
apoio do presidente Bolsonaro

Deputada Áurea Carolina seria a
autêntica representante da esquerda
advém do resultado de sua administração que,
neste momento, está em debate, onde uns são
a favor e outros contra. Porém, neste segundo
semestre, não se sabe como continuaria a
avaliação dele perante os belo-horizontinos. No
tangente aos demais candidatos, a tendência
é de crescimento de alguns nomes que já se
declaram em oposição mais acirrada a Kalil,
como é o caso da representante do PSOL, Áurea
Carolina, tida como a figura que personifica o
movimento “à esquerda da esquerda”, com um
viés ideológico bastante enfático, inclusive mais
até do que o próprio PT. Áurea, de acordo com
o instituto Paraná, já ocupa o segundo lugar,
embora esteja com apenas 1,5% da preferência.
Na verdade, a sucessão de Belo Horizonte
passou a ser de interesse até nacional pela importância geopolítica da capital mineira. Assim,
até o período da convenção, no fim de agosto,
a lista de pretendentes à disputa deve oscilar
consideravelmente. Obviamente, já existem
nomes em plena agilidade, como é o caso do
deputado João Vítor Xavier (Cidadania), que há
cerca de um ano deixou o PSDB com a finalidade
de enfrentar as urnas municipais em 2020.

VIGÍLIAS

Fortuna do PSDB

O PSDB é uma das siglas com direito a uma grande
parcela do fundo eleitoral, aquele dinheiro que serve para
os candidatos gastarem nas campanhas. Em Minas, um dos
beneficiados desse bolo deve ser o prefeito de Juiz de Fora,
Antônio Almas. Filiado aos tucanos desde sempre, ele será um
dos poucos membros do partido nas grandes cidades e com
uma candidatura competitiva a ser beneficiado pela aludida
estrutura financeira.

Não se pode negar que os denominados
grupos mais de centro estão em evidência,
inclusive alguns deles são defensores da
candidatura do presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva. Outro
exemplo é o deputado estadual Bruno
Engler (PRTB) que avisa aos quatro cantos
que deve contar com apoio do presidente
Jair Bolsonaro em sua caminhada. Rodrigo
Paiva, além de filiado ao Novo, mantém
um de laço de amizade com o governador
Romeu Zema e, assim, o chefe do Executivo
estadual não tem como deixar de declarar
apoio ao seu correligionário. Dentro deste
cenário surge ainda o empresário Fabiano
Cazeca (PROS), o ex-deputado federal Nilmário Miranda (PT) e Luiz Barreto (PSDB).
Contudo, essa lista pode ser ainda mais
extensa e abarcar outros aspirantes como
o professor Wendel Mesquita (Solidariedade), André Janones (Avante), Lafayette
de Andrada (Republicanos), Júlio Delgado
(PSB) e Wadson Ribeiro (PCdoB).

Problemas à vista
Às vésperas das eleições municipais, o PSDB nacional nunca
viveu uma situação de crise como agora, quando o ex-ministro
José Serra, o ex-governador Geraldo Alckmin e o deputado
federal Aécio Neves estão envoltos em escândalos que abalam
todas as estruturas. Um horror, diga-se de passagem!

Candidatura de Doria
Apesar dos dilemas partidários, o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), continua firme com seu projeto político
de ser candidato a presidente em 2022. Segundo fontes, ele
não pretende abandonar a sua sigla. Pelo contrário, cada vez
mais vai tomando conta dos diretórios estaduais, incentivando
a candidatura de prefeitos nas grandes cidades neste pleito.

Sucessão em Vespasiano

Divulgação

Cropped

Eleição de BH aponta
para segundo turno
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Em Vespasiano, na região metropolitana de BH, a temperatura política aumentou nos últimos dias depois que o
ex-prefeito Carlos Murta resolveu ser candidato novamente à
prefeitura. Neste caso, a atual chefe do Executivo, Ilce Rocha
(PSDB), está sem norte, pois ambos sempre atuaram juntos
nos embates locais. Resta agora aguardar a marcha dos
acontecimentos.

Candidaturas únicas
Segundo pessoas ligadas a Associação Mineira de Municípios (AMM), neste pleito de 2020 existe possibilidade de muitas
cidades terem candidaturas únicas às prefeituras. E, claro, isso
estaria relacionado às dificuldades de se fazer campanha pesada em época de crise sanitária. É esperar para ver!

Evangélicos X Kalil
Consta dos bastidores da política mineira que grande parte
da comunidade evangélica de Belo Horizonte estaria disposta
a não mais participar do projeto de reeleição do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Mas como o pleito ainda será realizado em
novembro, tudo ainda pode mudar.

Empresário Fabiano Cazeca foi citado
na pesquisa do instituto Paraná

Presidente insosso

UAI Virtual amplia oferta de
serviços de atendimento on-line

O mandato do atual presidente do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Lucio
Borges, caminha para o fim sem que ele tenha tido uma
administração proativa, com a importância do referido cargo
e propalada perante a opinião pública.

Entidade acanhada

Agora é possível habilitar o seguro-desemprego e solicitar serviços do Núcleo de Assistência à Família (NAF)
Divulgação

Os atendimentos realizados pela UAI Virtual,
ambiente on-line das Unidades de Atendimento
Integrado para prestação de serviços do governo
de Minas, foram ampliados. Agora o atendimento
está disponível para habilitação do benefício de
seguro-desemprego, em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).
O serviço é destinado aos cidadãos que não
conseguiram realizar o atendimento por meio
dos canais digitais disponibilizados pelo governo
federal – o Portal Emprega Brasil e o aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital – em razão de dados
desatualizados cadastrados no sistema.

Neste tempo de pandemia, muitos segmentos estão vivendo momentos de dificuldade e inúmeras entidades de classe
entraram em ação, defendendo os interesses dos associados.
Mas, no geral, pouco se sabe qual foi a real atuação neste
período da centenária Associação Comercial e Empresarial de
Minas Gerais (ACMinas).

À margem da pobreza
Os órgãos do governo federal já estão com os dados em
mãos. No Brasil, são 35 milhões de pessoas vivendo na pobreza
e sem o direito de ter esgoto em suas moradias. Uma clara
demonstração da desigualdade no país.

Parceria
Em parceria com a Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o canal
também atende as familiares de indivíduos privados de liberdade, que podem solicitar serviços
do Núcleo de Assistência à Família (NAF). Entre os
serviços disponíveis estão a emissão de atestado
carcerário e solicitação de atestado de dias estudados e trabalhados.
É necessário que o cidadão tenha em mãos
um documento oficial de identificação, como RG
ou Carteira Nacional de Habilitação, além de um
que comprove o vínculo com o indivíduo privado
de liberdade. Caso o atendimento seja solicitado
pelo advogado, também é necessário apresentar
procuração e cópia de registro na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Para ser atendido, o usuário de qualquer região de Minas deve acessar o Portal MG (https://
www.mg.gov.br/), escolher o serviço do NAF e selecionar “Belo Horizonte” como o município onde
o atendimento será realizado. Na plataforma, é
possível anexar documentos e atualizar dados,
sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma UAI.
Para o superintendente Central de Canais de
Atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Reginaldo Carvalho, a
parceria com o NAF é um grande passo para aproximar, ainda mais, o cidadão do serviço público. “É
importante oferecer serviços de maneira virtual,
principalmente neste momento de pandemia, em
que manter o distanciamento social é a principal
recomendação. A plataforma torna o atendimento simples e traz comodidade, economia e

É necessário que o cidadão tenha em mãos um documento oficial
de identificação, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação
segurança, além de manter o caráter pessoal do
atendimento presencial”, afirma.

Serviços do NAF
A emissão do atestado carcerário via atendimento virtual está disponível para familiares
de indivíduos privados de liberdade que estão
detidos nas 194 unidades prisionais do estado. O
documento é importante para o acompanhamento judicial da execução da pena, bem como para
que a família consiga requerer o recebimento do
auxílio-reclusão.
Já os atestados de dias trabalhados e estudados - que também precisam ser juntados ao
processo para fins de remição de pena - podem
ser requeridos, por ora, pelas unidades prisionais
de abrangência das UAIs Praça Sete, em Belo
Horizonte, e Divinópolis.
Os seguintes serviços psicossociais também
estão disponíveis para as unidades prisionais
atendidas pela UAI Praça Sete: solicitação de
documentos pessoais para retirada no NAF; inscrição ou regularização do CPF; reconhecimento
de paternidade; pedidos de atendimentos médico,
psicossocial e odontológico; troca na localização

física na própria unidade prisional; avaliação do
cadastramento (impedimentos de cadastro e
suspensões de visita); alteração dos dados nos sistemas de informação; e entrega do CPF ao familiar.
A diretora de Assistência à Família do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG),
Judsônia Pereira dos Santos Curte, explica que o
retorno dos serviços vem sendo planejado com
muita responsabilidade, para garantir a realização
do atendimento às famílias sem deixar de lado
os cuidados de proteção contra o coronavírus.
“A vantagem do ambiente virtual é a oferta de
um atendimento que o cidadão pode fazer de
qualquer lugar do estado, sem necessidade de
deslocamento. Assim conseguimos ampliar a
oferta do serviço”, destaca.  
“O NAF é a voz da família, é quem faz a ponte
entre a família do preso e a unidade prisional,
cuidando de demandas específicas do dia a dia
do preso e intermediando documentações pendentes e questões pessoais, de saúde, trabalho e
ensino. Especialmente neste período em que as
visitas presenciais estão suspensas nas unidades,
por conta das regras de distanciamento social, é
muito importante que esses serviços estejam ativos
novamente”, completa a diretora.

Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100
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Burocracia ministerial

Do alto de sua experiência como professor, o filósofo Luiz
Felipe Pondé comenta: “Todos sabem que o Ministério da
Educação é o ponto onde se concentra a maior burocracia do
governo federal. E sem dúvida, essa realidade termina comprometendo o ensino dos jovens brasileiros ao longo de décadas.
Agora, isso ficou pior diante da constante troca de ministros. A
pasta fica paralisada grande parte do tempo”, vaticina.

Sem preparo
O médico e membro da Academia Nacional de Medicina
(ANM), Paulo Saldiva, disse em rede nacional de TV: “80%
dos professores que estão ministrando aulas a distancia não
estão preparados para essa tarefa. Tanto é que demonstram
insegurança quando são obrigados a entrarem em cena”.

Auxílio emergencial
Debatendo com empresários em São Paulo, Antonio Corrêa
de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), disse: “o pagamento
do auxílio emergencial pelo governo a milhares de brasileiros
garante um impacto positivo no sentido de evitar uma queda
mais drástica da economia interna do país”, avaliou.

Serra X Caixa dois
Em Brasília, os jornalistas comentam que umas das maiores surpresas do noticiário dos dias atuais foram as denúncias
envolvendo o senador José Serra (PSDB), que está sob investigação sobre suposto recebimento de dinheiro de campanha
eleitoral por meio do caixa dois. “Logo ele, tido como um
político certinho”, ironizam os comunicadores.

Reforma tímida
Parlamentares tanto da base do governo como de oposição criticam o projeto de reforma tributária apresentado pelo ministro da
Economia Paulo Guedes. “É algo realmente muito tímido, parece
até surreal”, exclama o deputado federal Julio Delgado (PSB-MG).

Burguês e Kalil
Relativamente à política de Belo Horizonte, segundo os últimos comentários, não está descartada a chance do líder do governo na Câmara
Municipal, vereador Léo Burguês (PSL), se tornar candidato a vice-prefeito na chapa de Alexandre Kalil (PSD). Quem sabe, não é mesmo?

À espera de Bolsonaro
De família tradicional da região do Alto Paranaíba, o
deputado estadual Bruno Engler (PSL) está firme em campanha à PBH, porém, seu grande trunfo será o apoio formal
do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, essa possibilidade tem
incomodado muitos caciques políticos mineiros.
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Distúrbios financeiros: conheça o que são e como
podem travar a organização do seu orçamento
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crise do novo coronavírus impactou
diretamente diversos setores da economia. A pandemia já levou várias
empresas a demitirem funcionários
em todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo a
pesquisa realizada pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
o número de brasileiros endividados, porém,
recuou em maio, passando de 66,6% em abril,
para 66,5%.
Só que mesmo com o ligeiro retrocesso, o
percentual de famílias que declaram não ter
condições de arcar com suas contas e dívidas
em atraso aumentou de 9,9% em abril para
10,6% em maio. As que se declaram muito
endividadas também tiveram um aumento
em maio, chegando a 16%, atingindo o maior
percentual desde setembro de 2011, quando
alcançou 16,3%.

“A origem
desses traumas
financeiros está
em uma região
do cérebro que
não se tem acesso,
por isso tomamos
decisões não
saudáveis e
sem perceber”

Algumas pessoas podem ter dificuldade em criar hábitos financeiros saudáveis
Neste momento a organização dos rendimentos se torna essencial. O tema é uma dificuldade entre os brasileiros e Rebeca Toyama,
especialista em bem-estar e conscientização
financeira, explica que para essa mudança de
comportamento é necessário ter muita cautela.
“A origem desses traumas financeiros está em
uma região do cérebro que não se tem acesso,
por isso tomamos decisões não saudáveis e
sem perceber”.
Ela acrescenta que se trata de padrões
persistentes, previsíveis e frequentemente rígidos de atitudes autodestrutivas relacionadas a
algum trauma com dinheiro na infância. “É o
que chamamos de flashpoint financeiro e para
lidar com isso a pessoa desenvolve um preceito
que dá origem a um transtorno que se divide
em três categorias: apego ao dinheiro, negação
financeira e distúrbios relacionais”.
Rebeca afirma que o assunto ganhou ainda
mais evidência durante a pandemia. “Uma
frase que tenho usado muito é que atualmente
existem duas situações: famílias que possuíam
reservas e as que não tinham. Além de lidar com
o medo de contaminação, têm que enfrentar
a escassez de recursos e incertezas e, muitas

vezes, colocam sua saúde em risco para garantir
a subsistência familiar”.
Para identificar se a falta de organização
é consequência de um distúrbio, é preciso
ficar atento a alguns sinais como ansiedade,
preocupação ou desespero sobre a situação
monetária; excesso de dívidas; ausência de
economias; incapacidade de manter mudanças nos comportamentos financeiros; falência,
empréstimos pendentes ou ambos; além de
conflito sobre dinheiro com familiares, amigos
ou colegas de trabalho. “A pessoa precisa
aprender a lidar com esse transtorno e, como
em qualquer outro tipo de problema, o melhor
caminho é procurar um profissional habilitado
e especializado no tema”, garante.
Rebeca afirma que para alcançar o
bem-estar financeiro é essencial ter um
plano de poupança ativo, gastos conscientes
e responsabilidade com o futuro. “Começar
com pequenos hábitos e fazer suas escolhas
a partir da sua realidade faz muita diferença.
Nosso balanço patrimonial é um reflexo de
nossa história de vida e é possível mudar
algumas coisas para impactar positivamente”, finaliza.

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

Políticos engajados
De acordo com fontes confiáveis, o ex-presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), e o atual presidente da Casa,
deputado Agostinho Patrus (PV), tem se falado semanalmente
em relação a um possível apoio ao projeto de reeleição de Alexandre Kalil (PSD) a PBH. O que antes era um segredo, agora,
já passou a ser comentado pelo mundo político.

A riqueza do Brasil
Por volta de 1955, Juscelino Kubitschek
(JK) se elegeu presidente com a proposta
de “50 anos em 5”, com destaque para a
indústria e energia. Realmente o desenvolvimento do setor enérgico nacional.
propiciou a vinda de várias multinacionais
que aqui se instalaram e até hoje ocupam
posição de destaque no país, transformando o mercado, com destaque para a
indústria automotriz.
Nos primeiros anos deste século, assisti
a uma palestra do presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (Faemg), Roberto Simões,
onde após ouvir outros participantes exaltarem a situação que o país atravessava e
o futuro promissor, destacando sempre o
setor industrial, me chamou a atenção ele
lembrar que apesar do desenvolvimento inquestionável que tínhamos, não podíamos
nos esquecer da importância e do grande
potencial que a agricultura demonstrava
no cenário econômico nacional e internacional. O agronegócio mostraria mais uma
vez ser o pilar econômico do país, quase 70
anos pós-JK. Passados todos estes anos, as
palavras dele continuam absolutamente
corretas e atuais, pois o Brasil deixou de
ser importador de alimentos para se transformar no 2º maior produtor mundial e
no maior exportador, com uma economia
que, para crescer, depende diretamente do
resultado da agricultura.

Na contramão dos mais diversos setores
de produção do país, a agropecuária e a
agronomia parecem não ter sido abarcada
na destruição que esta pandemia trouxe. É
claro que o setor precisou de se preocupar
com sua mão de obra, para evitar uma
disseminação massiva do vírus, em todos
os setores envolvidos, permitindo ao agro
brasileiro bater novos recordes em sua
produção. As exportações do agronegócio
tiveram um novo recorde entre janeiro e
maio deste ano, fechando em US$ 42 bilhões, o maior valor já acumulado em um
espaço de 5 meses. E continua crescendo.
Segundo a CNA este resultado representa
uma alta próxima a 8% em relação ao
mesmo período o ano passado.
No meio da pandemia da COVID-19 e
já no olho do furacão, o Brasil se preparou
com competência. Somente a exportação
de soja e derivados de carnes, além de
outros produtos, como café e frutas, transformou o país em celeiro do mundo. Em
tempos como este é simples e incontestável: todos nós precisamos de nos alimentar.
Por esta razão o Brasil é fundamental, pois
a primeira necessidade é comer. É fundamental e necessário.
Conectar o consumidor com o produtor
rural e ao mesmo tempo desmitificar a
produção agrícola aos olhos da sociedade
urbana. O agronegócio tem que mostrar a
tecnologia que é aplicada no dia a dia do

campo, na fabricação de produtos agrícolas e dos alimentos. Temos que nos sentir
orgulhosos do agro.
Da mesma forma deve se sentir aquele
que está na lida, aquele herói que além
de produzir commodities, está com seu
trabalho na casa de cada pessoa, fazendo
parte na vida de todos. A agricultura move
o mundo, mata a fome e dá suporte para
crescimento, neste solo abençoado, em que
“se plantando, tudo dá”.
Sem essa pessoa, o agricultor, sem esse
profissional, simplesmente não haveria a
maior parte de nossos alimentos, as roupas
de algodão que vestimos ou as rações e
forragens para os animais de criação. Sem
o agricultor o mundo seria totalmente
diferente, mais pobre e desnutrido. E não
haveria como manter viva uma população
que se aproxima dos 8 bilhões de pessoas.
Esses homens e mulheres que vivem
com os pés e a mãos na terra, o tempo
todo atentos ao clima, à sustentabilidade,
às chuvas, às pragas, às doenças, à qualidade das sementes, às novas tecnologias
agrícolas, na maioria das vezes sem estar
conscientes do papel essencial que desempenham para a humanidade. Por eles tiro
a chapéu e os aplaudo de pé.
Como diz a chamada veiculada em
um canal de televisão, em horário nobre,
“agro é tech, agro é pop, agro é tudo...” É
a riqueza do nosso Brasil.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Bilionários brasileiros ficaram US$ 34 bi
mais ricos desde o início da pandemia
Dos 73 “supermilionários” da América Latina, 42 são do Brasil
“Crise? Que crise?” pode muito bem ser
a frase que define os últimos 4 meses de,
especificamente, 42 pessoas no Brasil. Mas
não são quaisquer brasileiros, o seletíssimo
grupo é formado por bilionários que estão
US$ 34 bilhões mais afortunados desde o
início do isolamento social no país devido
à pandemia do novo coronavírus. É o que
aponta o relatório “Quem Paga a Conta?
– Taxar a Riqueza para Enfrentar a Crise
da COVID-19 na América Latina e Caribe”,
produzido pela ONG Oxfam.
Segundo dados do estudo, 73 bilionários
da América Latina e do Caribe enriqueceram
US$ 48,2 bilhões entre 18 de março e 12 de julho deste ano. O montante equivale a 38% do
total dos pacotes de estímulo que o conjunto
de governos da região, que engloba 20 países e o Caribe, implementou. Dos 73 supermilionários, o Brasil abriga 42 desses bilionários
que, juntos, tiveram o patrimônio líquido de
US$ 123,1 bi aumentado para R$ 157,1 bi em 4
meses. Além disso, a ONG ressalta ainda que,
desde o princípio da quarentena, oito novos
bilionários surgiram nesse grupo de países.
“A COVID-19 não é igual para todos.
Ao mesmo tempo que a maioria da população se arrisca a ser contaminada para
não perder emprego ou para comprar o
alimento da sua família no dia seguinte,
os bilionários não têm com o que se
preocupar. Eles estão em outro mundo, o
dos privilégios e das fortunas que seguem
crescendo em meio à, talvez, maior crise
econômica, social e de saúde do planeta
no último século”, diz Katia Maia, diretora
executiva da Oxfam Brasil.  

Os números são ainda mais chocantes quando colocados diante dos
dados do restante da população. De
acordo com a pesquisa, enquanto um
novo bilionário surgia a cada duas semanas, estima-se que até 52 milhões
de pessoas se tornarão pobres e 40
milhões perderão seus empregos até
o fim de 2020. “Para a grande maioria
dos cidadãos, o isolamento acabou
por abocanhar magras poupanças ou
mostrou a vulnerabilidade dos serviços
públicos que não conseguem garantir
cobertura nem direitos. Por outro lado,
ser extremamente rico na região significa
estar praticamente imune a esta crise
econômica”, lê-se no documento.

Tragédia brasileira
O estudo chama a atenção para o caso
do Brasil que, com mais de 2,5 milhões de
infectados e de 89 mil mortos até a data
desta publicação, é o epicentro da crise
sanitária na América Latina.
“Antes da COVID-19, o Brasil tinha 40
milhões de trabalhadores informais e 11,9
milhões de desempregados, muitos sem
proteção social. As expectativas apontam
que o desemprego pós-pandemia pode aumentar para taxas de 15%, com 16 milhões
de desocupados. Cerca de 5 milhões de
moradias estão localizadas em favelas, em
grande parte sem acesso a água tratada e
saneamento básico e com alta densidade

a aSSEMbLEIa
NÃO PaRa
NO COMbatE
aO CORONaVÍRuS.
Os deputados economizaram e devolveram
ao Estado 46 MILhõES de reais para a saúde.
Os deputados destinaram mais de
300 MILhõES de reais para combater
a pandemia.
Os deputados criaram leis relevantes,
como a que ObRIga O uSO dE MáSCaRaS.
Os deputados economizaram e destinaram
à UFMG recursos para realizar mais de 36 MIL
teleconsultas, produzir 2.400 protetores faciais
para profissionais de saúde e desenvolver
RESPIRadOR dE baIxO CuStO.

PELOS MINEIROS E COM OS MINEIROS.

de pessoas por residência. E isso quando
a higienização e o distanciamento social
são essenciais para evitar a propagação do
vírus. A essas cifras se soma o racismo estrutural do país, onde 75% dos mais pobres
são pessoas negras”, ressalta a pesquisa.
Do ponto de vista dos pequenos empresários, a desigualdade também é gritante. O
Brasil tem 6,4 milhões de estabelecimentos
comerciais, 99% dos quais são Micro e Pequenas Empresas (MPE), que representam
52% dos empregos formais no setor privado.
Desde o início da pandemia, mais de 600
mil MPEs já fecharam as portas.
Para Katia, a crise econômica e sanitária e suas consequências tornaram as
mudanças no sistema tributário inadiáDivulgação

Da redação

veis. “Os dados são assustadores. Ver um
pequeno grupo de milionários lucrarem
como nunca numa das regiões mais
desiguais do mundo é um tapa na cara
da sociedade que, tanto no Brasil como
nos demais países latino-americanos
e caribenhos, está lutando com todas
suas forças para manter a cabeça para
fora d’água”, afirma. “Está mais do que
na hora da elite brasileira contribuir
renunciando a privilégios e pagando
mais e melhores impostos”, reforça.

Taxar grandes fortunas
De acordo com as estimativas da
Oxfam, a perda de receita tributária para
2020 pode chegar a 2% do Produto Interno
Bruto (PIB) da América Latina e do Caribe,
o que representa US$ 113 milhões a menos
e equivale a 59% do investimento público
em saúde em toda a região.
Para evitar esse colapso, a ONG apresenta algumas propostas emergenciais. A
principal delas é a criação de um imposto
sobre grandes fortunas com caráter progressivo, entre 2% e 3,5% em cada país,
sobre os patrimônios acima de US$ 1
milhão. Segundo os cálculos da Oxfam,
apenas com essa medida seria possível
arrecadar até US$ 14,26 bilhões.
Pacotes de resgates públicos a grandes
empresas, imposto sobre resultados extraordinários de grandes corporações, criação
do “Imposto Digital” para grandes rendas
geradas pelas atividades digitais de gigantes de streaming como Netflix e Amazon
e a redução de impostos para quem está
em situação de pobreza são algumas das
outras medidas propostas.
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DA COCHEIRA

Ex-governador Pimentel

Comentário de um cidadão outro dia: “enquanto os bares
que também vendem álcool estão fechados, as farmácias o
comercializam com suas portas escancaradas”.

Governo de Minas

Domingo, dia 02 de agosto
Compositor Gervásio Horta
Deputado Federal Mauro Lopes
César Pereira Vanucci
Médico José Maria Borges
Professora Arlene - Rádio Itatiaia

A torcida cruzeirense está, mais uma vez, dando provas
de que ama o clube. Na primeira partida que a Raposa jogou,
neste Campeonato Mineiro com o estádio vazio, os chamados
ingressos virtuais foram adquiridos pelos torcedores que somaram uma pequena renda para o time.

O COMÉRCIO DA CAPITAL - Outro dia, andei pelo Centro da cidade
e pude constatar que grande parte dos comerciantes está burlando
a fiscalização da Guarda Municipal e trabalhando com as portas
entreabertas. É aquele esquema: um funcionário fica do lado de
fora, informando quando passa o carro do órgão ou mesmo quando um policial fardado da mesma instituição anda pelo quarteirão.
Um comerciante, inclusive, me informou que a maior tristeza é que
funcionando assim, embora estejam legalmente estabelecidos com
pagamento de todos os impostos, aluguéis e deveres sociais, se
assemelham a bandidos. Enquanto isso, os camelôs agem em toda
a cidade sem sofrer nenhum tipo de fiscalização.

RECEITAS MÉDICAS - O presidente Jair Bolsonaro sancionou Projeto de
Lei (PL) aprovado pelo Congresso, estabelecendo que todas as receitas
médicas terão prazo de validade enquanto durar a pandemia provocada pelo coronavírus . O PL previa também que o paciente poderia,
por meio de uma procuração, comprar o remédio via outra pessoa.
Este item, o presidente vetou. Aliás, estava na hora de o Congresso
Nacional votar uma lei que obrigue os laboratórios a fabricarem
cartela com 30 comprimidos, acabando com essa esperteza de 28
e que só traz prejuízos.

Segunda-feira, 03
Cristiane dos Santos Antão
Dr. Antônio Carlos Lana
Jornalista Antônio Vilaça Jr.

Terça-feira, 04

O senador Carlos Viana (PSD) tem sido o parlamentar da
Câmara Alta que mais visita o interior de Minas. Recentemente,
ele conseguiu que o governo usasse o dinheiro das multas contra a Vale para ser investido na linha do metrô de Belo Horizonte
entre Calafate e Barreiro. Daqui a uns dias, o presidente Jair
Bolsonaro vai fazer o anúncio.

Maria Eugenia Murta Lages
Carmelita Mesquita - Rádio Itatiaia
Edna Coelho - Rádio Itatiaia
Renato Gonçalves - Rádio Itatiaia

Quarta-feira, 05
Simone Lima, esposa de João Heraldo Lima
Eujácio Antônio Silva - jornal Edição do Brasil
Jornalista Walter Luiz

E AS PESQUISAS? - Recentemente, a Paraná Pesquisas divulgou o
resultado no qual o prefeito Alexandre Kalil (PSD) aparece com grande
vantagem. No entanto, o instituto não informou quem encomendou o
estudo. É bom lembrar que 59,8% dos entrevistados ainda não sabem
em quem votar nesta eleição para prefeito da capital e é natural que
o nome de Kalil, que está na mídia todos os dias e é o atual ocupante
da prefeitura, tenha mais preferência. O deputado João Vítor Xavier
(Cidadania) aparece em segundo lugar em todos os cenários.

Quinta-feira, 06
Professora Maria Auxiliadora Mafra - esposa do coronel Mafra
Deputado Gilberto Abramo
Sra. Maria Auxiliadora Lopes - esposa do deputado Mauro Lopes
Carlos Walter - Clube do Choro de Belo Horizonte

Sexta-feira, 07
Divulgação

Semana passada,
os amigos do
ex-governador
Fernando Pimentel (PT)
comemoraram a
informação de que
ele foi inocentado
em mais um processo
que corria na justiça.
Há um mês, outra
denúncia contra ele
também já havia
sido arquivada.

A NI V E RS A RI A NT E S

O advogado
Vicente Amorim
com o deputado
estadual Bruno
Engler, ambos
no embalado da
eleição de BH

Cantor e Compositor Caetano Veloso
Leone Modesto Valadares
Alberto Rodrigues – narrador da Rádio Itatiaia
Radialista Roberto Marques

Sábado, dia 08
Professora Vanessa Guimarães
Professor Hebert Sardinha

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc oferece apoio psicossocial a
famílias em diversas cidades do estado
Em 2 meses, iniciativa já realizou cerca de mil atendimentos
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

A pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) e as consequências do
isolamento social mudaram a rotina de toda a sociedade. Cuidado e
atenção são ainda mais importantes
nesse difícil momento que vivemos.
Diante desse contexto e sabendo do
seu importante papel social, o Sesc
em Minas está oferecendo apoio
psicossocial a centenas de famílias
de estudantes que integram as atividades do Programa Educação da
instituição em 15 cidades do estado,
por meio do Plantão Social.
A iniciativa consiste na escuta
qualificada por telefone, de forma
ativa e receptiva, para acolhimento
das demandas emocionais, orientações sobre atividades escolares,
rotina familiar, além do encaminhamento para benefícios e direitos
sociais às famílias de estudantes
dos Colégios Sesc, Cria Sesc, Projeto

Habilidades de Estudo (PHE) e Sesc
Alfabetização. Em pouco mais de 2
meses de atuação já foram contabilizados cerca de mil atendimentos.
Para a gerente de Educação e
Assistência do Sesc, Emilia Caldeira,
é fundamental a aliança com as
famílias para que seja possível construir e desenvolver ações em busca
de uma verdadeira transformação
social. “As diversas vulnerabilidades
que envolvem as rotinas das pessoas
foram potencializadas por fatores adicionais introduzidos pela pandemia:
desemprego, isolamento e ausência
de rotina saudável, entre outros. Por
isso, estamos investindo em identificar e acompanhar as dificuldades das
famílias que atendemos em busca de
fortalecê-las, seja propiciando um alimento ou mesmo alguma orientação
para a reorganização da vida perante
essa nova realidade”, afirma.

Como desdobramento do Plantão Social, mais de 200 famílias em
situação de vulnerabilidade social,
nos municípios de Araxá, Juiz de
Fora, Montes Claros, Poços de Caldas,
Uberaba e Uberlândia, estão sendo
assistidas com o Kit Sesc Solidário,
ação composta pela entrega de
kits contendo itens de primeira
necessidade, como cesta básica,
álcool em gel, enxoval (lençóis casal
e solteiro, fronhas, toalhas de banho
e rosto), água mineral e máscaras
de proteção, beneficiando mais de
710 pessoas
A segunda fase de entrega dos
Kits Sesc Solidário já foi iniciada e
seguirá até primeira quinzena de
setembro, atendendo famílias das cidades de Almenara, Belo Horizonte,
Contagem, Governador Valadares,
Lavras, Patos de Minas, Pouso Alegre,
Santa Luzia e Sete Lagoas.

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

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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om um comportamento diferenciado das demais, as crianças com
altas habilidades são
aquelas que apresentam desenvolturas elevadas em áreas do
conhecimento humano, sejam
isoladas em um único campo ou
combinadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de
3,5 a 5% da população brasileira
é superdotada, com isso estima-se
que o número seja de 2 milhões
de pessoas em idade escolar. No
entanto, de acordo com o último
censo escolar (INEP/MEC), apenas
16 mil crianças possuem o diagnóstico de superdotação no país,
enquanto 12 mil têm atendimento
de educação especial.
Para o psicólogo Damião Silva,
isso acontece porque o processo de
identificação das altas habilidades
é difícil. “Existem diferentes tipos
de avaliação, mas a que é mais
atualizada é a multidimensional.
Há vários fatores que precisam ser
levados em conta como idade, história de vida, todas as inteligências
(não apenas o QI), habilidades em
qualquer área que seja, potenciais ainda não realizados, dentre
outros”.

3,5 a 5% da
população brasileira
é superdotada, com
isso estima-se que
o número seja de
2 milhões de pessoas
em idade escolar

Ele explica que, até o momento, a ciência entende que a
superdotação é uma aptidão inata.
“A criança nasce com esse dom
e, apesar dos traços genéticos, o
ambiente tem um papel fundamental para o desenvolvimento
pleno dessas altas habilidades,
possibilitando que as pessoas
com superdotação experimentem
o exercício de seus talentos da
melhor maneira possível”.
Faz parte do processo de diagnóstico uma avaliação neuropsicológica por meio de testes que
identificam o nível de inteligência
da criança em relação a outras do
mesmo sexo, idade e outros critérios. “Quanto maior for o desempenho comparado ao seu grupo,
mais inteligente ela é considerada.
A análise de QI é bem objetiva, mas
identificar uma criança superdotada vai além”.
Silva acrescenta que uma das
principais teorias em identificação
de pessoas com altas habilidades
é a de três anéis de Renzulli: uma
habilidade acima da média (QI),
motivação (envolvimento com a
tarefa, ou seja, um alto nível de
produtividade) e criatividade (no
sentindo de ser original, tanto com
conexões e ideias incomuns a faixa
etária). “Geralmente, a criança é
curiosa, aprende facilmente as coisas, mantém atenção em tarefas
que exijam bastante capacidade
intelectual, bom humor, ironia,
se preocupa com injustiças, vocabulário avançado, liderança, boa
memória, comportamento que
requer pouca orientação do professor dentre outras características”.
Algumas dessas particularidades foram observadas pela

podóloga Aline Hackmann, mãe
de Bruno Miguel Dagios, de 7
anos, que possui altas habilidades. “Desde muito pequeno ele
apresentava percepções além da
idade dele. Com 1 ano começou a
falar e o vocabulário que ele usava
chamava atenção. Além disso,
desempenhava atividades que se
destacava dos demais, a memorização e realização de ideias eram
muito avançadas”.
Mas, conseguir o diagnóstico não foi simples. “Sempre
falávamos a respeito disso com
o pediatra, mas não tivemos
um parecer na época. Quando o
Bruno começou a ir para a escola,
porém, as coisas começaram a
ficar difíceis. Ele não tinha bom
relacionamento com colegas e
professores, demonstrava impaciência, agressividade e não aceitava
condições normais impostas a ele”.
Os pais levaram o pequeno a
psicóloga, psicopedagoga e a um
neuropediatra. “Ele não queria
nem ficar na sala de aula mais.
Com o passar do tempo fomos
tendo diagnósticos e informações.
Como pais, tivemos que buscar
mais recursos porque nos deparamos com um despreparo de muitos
profissionais e também do ensino
público”.
Quando Bruno completou 4
anos, realizou um teste para avaliar as condições de capacidade
pedagógica. “Ele apresentou uma
resposta surpreendente de aptidão
intelectual e aprendizagem. Desde
então, intensificamos as atividades, o acompanhamento e a busca
de mais profissionais e recursos
dentro das nossas condições. Mas,
várias vezes, nos sentimos desam-

parados e, por falta de estrutura,
não podemos oferecer tudo que
seria necessário”.

Estímulo
Hoje, a principal luta dos pais
de Bruno é buscar maneiras de
estimular a superdotação que ele
possui. Segundo o psicólogo, isso
é de extrema importância, pois a
avaliação traça o perfil da criança,
além de dizer qual o tipo de altas
habilidades que ela tem. “A partir

daí devemos pensar nas estratégias escolares como enriquecimento curricular e atendimento
educacional especializado”.
Ele diz que o ideal é incentivar
o desenvolvimento dessas habilidades em destaque e buscar o
desenvolvimento das outras que
podem estar aquém. “Nem todo
superdotado é bom em tudo. Por
isso é essencial investir na formação de professores e na orientação
de pais. Assim, é possível criar
um plano de desenvolvimento

Dr. Clay Brites

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

adequado para cada criança. Os
talentosos também precisam de
apoio e não devem ser lançados a
própria sorte”.     
Silva afirma que os pais não
precisam ter medo em procurar
orientações, bons profissionais
e fazer o melhor para o filho.
“Devemos naturalizar as aptidões
e não tratar como algo especial,
milagre ou dádiva. É apenas uma
forma de funcionamento diferente, entretanto, cuidar e estimular
é necessário”.

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Pediatra, neurologista infantil
nogueirajoys@gmail.com

Depressão infantil
A depressão infantil ou mesmo episódios de crises depressivas na infância deve sempre
chamar a atenção de pais, cuidadores, escolas e profissionais
de saúde. O diagnóstico tardio
pode fazer com que a criança
mantenha os sintomas da depressão infantil para a fase da
adolescência e quando adulta
eternizando os prejuízos sociais
e afetivos. É importante que os
pais observem alguns sinais que
podem revelar traços da doença
para que o sofrimento do filho
seja interrompido ou suavizado.
Neste sentido, deve-se compreender, apoiar e buscar auxílio
de especialistas para ajudar a
criança com depressão.
Alguns sintomas são:  dificuldades acadêmicas emergentes
ou de longa data; problemas de
relacionamento com os colegas
de classe; falta de concentração
e desinteresse em aprender;
tristeza excessiva, constante e
que leva a isolamento; irritabilidade sem motivo aparente;
tédio, pouca energia para as
atividades e relacionamentos;
baixa autoestima; descrença
em si mesmo; dores de cabeça
ou de barriga ou nos membros
inferiores;  entre outros.  
Além da possibilidade de se
utilizar medicações específicas,
há diversos tipos de tratamentos
psicológicos como, por exemplo,
a Terapia cognitivo-comportamental (TCC). Trata-se de uma
intervenção que atua sobre os
pensamentos negativos causados pela depressão trabalhando
na criança formas racionais e de
autocontrole na busca de ações
que a ajudem a lidar com eles e
os redirecionando para situações
e estados emocionais positivos.
Há também a psicoterapia
de orientação psicodinâmica.
Essa intervenção é responsável

por envolver a reativação do
processo de desenvolvimento
normal. Isso significa que as experiências na relação terapêutica
contribuem bastante para revisões construtivas de si mesmo,
expressando-se em mudanças
nas representações de negativas
de si e das outras pessoas, por
meio do aprimoramento de habilidades reflexivas da criança. Este
modelo de terapia proporciona
aos pequenos a possibilidade
de explorar melhor a liberdade
interna, além de otimizar suas
capacidades adaptativas.
Ainda há a psicoterapia interpessoal. Esse modelo terapêutico
procura fazer conexões entre o
início dos sintomas da depressão
infantil e os problemas interpessoais enfrentados atualmente
pela criança. Tal intervenção lida
mais com os relacionamentos dos
pequenos com as pessoas. Isso
enfatiza mais o contexto social
imediato do paciente. O profissional busca intervir na formação
dos sintomas e na disfunção social
atribuída à depressão do que
propriamente em aspectos da
personalidade do paciente.

Como todas as condições
neuropsiquiátricas, a depressão
infantil também pode envolver
comorbidades. Estudos sugerem que essa condição pode
vir acompanhada de outros
transtornos comportamentais,
neurológicos e distúrbios de
desenvolvimento associados.
Ela pode ser diagnosticada em
crianças que convivem com
Transtorno de Ansiedade (TA),
Transtorno de Conduta (TC),
Transtorno Opositor Desafiador
(TOD) e Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), Dislexia e Migrânea.
De acordo com pesquisas,
o aparecimento de depressão
infantil pode estar ligado a fatores tanto genéticos quanto
ambientais tais como: história familiar de depressão e transtorno
bipolar,  uso precoce de álcool e
história de alcoolismo na família,
abuso físico e sexual; presença
do TDAH (especialmente o do
tipo desatento), perdas pessoais
(de pais, irmãos e amigos);
condutas inadequadas por parte
dos responsáveis, bullying,  entre
outros.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Superdotação: entenda como funciona o
diagnóstico de crianças com altas habilidades
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pandemia mudou todas as nossas formas de relacionamento,
inclusive, na de trabalhar. Segundo
levantamento da Fundação Instituto de Administração (FIA), 46% das empresas
brasileiras adotaram o trabalho remoto desde
o início do isolamento social no país. Por outro
lado, uma pesquisa da ESET, companhia de
segurança da informação, aponta que 42%
das corporações admitiram que não estavam
preparadas em termos de equipamento e
conhecimento de segurança on-line. Já na
percepção dos funcionários, 61% acreditam
que as ferramentas de proteção necessárias
para trabalhar de forma segura não foram
fornecidas pelas companhias.
E a falta desse
suporte ao trabalho
feito de casa acontece em um cenário preocupante:
o crescimento dos
ataques cibernéticos. De acordo com
dados da Fortinet
Threat Intelligence
Insider Latin America, ferramenta que
coleta e analisa incidentes de segurança
cibernética em todo
o mundo, foram
contabilizadas 85
bilhões de tentativas de ataques virtuais no
ano de 2019, uma média de 65 milhões de
tentativas ao dia. Só nos últimos 3 meses,
já ocorreram no Brasil mais de 1,6 bilhão de
ataques cibernéticos.
“A realidade mostrou que, conforme o
problema de saúde progredia globalmente,
as atividades maliciosas aumentavam. Os
cibercriminosos começaram a aproveitar

da preocupação da população e lançaram
várias campanhas maliciosas usando o tema
COVID-19 como pretexto para enganar os
usuários, bem como o fato de que muito mais
pessoas estão trabalhando remotamente ou
passando mais tempo conectado à internet,
em comparação com antes, para realizar
atividades como fazer chamadas de vídeo,
assistir ou baixar filmes, jogar videogames,
fazer compras on-line ou simplesmente procurar informações”, explica Camilo Gutierrez,
chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET
América Latina.
Ainda conforme dados da empresa de
segurança da informação, que ouviu 1.200
usuários, quase 90% afirmaram que, desde
o início do período de isolamento social,
utilizam mais dispositivos eletrônicos. Desses,
mais de 85% disseram ter baixado aplicativos ou ferramentas
que nunca usaram
antes para executar
suas tarefas. E, embora 54% tenham
assegurado que o
download era realmente seguro, 38%
alegaram que não
verificaram.
Outra informação que chama a
atenção é o aumento das campanhas
de phishing (tentativa de enganar usuários para “pescar”
informações confidenciais como senhas e
número de cartões de crédito) que usavam a
pandemia para obter dados das pessoas. De
acordo com os pesquisados, 44% afirmaram
ter recebido e-mails de phishing que usavam
o tema COVID-19. Além disso, 84% disseram
trabalhar usando seus dispositivos pessoais.
Desses, 32% possuem um antivírus, 20%
têm conexão VPN (Rede Virtual Privada) e

“A realidade
mostrou que,
conforme o
problema de
saúde progredia
globalmente,
as atividades
maliciosas
aumentavam”

Freepik

Ataques cibernéticos crescem e 61% das pessoas
não receberam suporte para home office seguro

12,5% utilizam criptografia das informações.
No entanto, 51,6% não possuem nenhum
desses mecanismos de segurança.
Para Gutierrez, a pandemia evidenciou o
despreparo das empresas quando o assunto
é segurança da informação. “O novo cenário
levantado pela crise saniataria exposta é que,
embora na esfera corporativa existam aqueles
que já adotaram os mecanismos necessários
para realizar esse processo de transformação
digital e conseguiram se adaptar ao novo cenário sem grandes problemas, algumas organizações que ignoraram ou adiaram a decisão
de realizar essa transição, foram afetadas pela
falta de disponibilidade, integridade ou de confidencialidade de suas informações”, acredita.

Pequenos cuidados on-line
Verificar sempre se a webcam está desativada, pois alguém pode estar espiando você, sua casa ou empresa.
Nunca abrir e-mails desconhecidos, muito menos responder. Ficar atento a
links, e-mails e SMS falsos, o chamado phishing.
Não deixe redes sociais ou e-mails abertos quando não estiver usando.
Não utilize apps bancários em locais movimentados ou que tenham câmeras.
Instale antivírus no computador, notebook ou dispositivos móveis. Mantenha
os softwares sempre atualizados, pois os fabricantes costumam lançar novas
versões que corrigem falhas, inclusive contra vírus.
Evite ter uma só senha para tudo e nunca as compartilhe com alguém.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

A divulgação da campanha coincide com o período
crítico para a ocorrência de incêndios, que se estende
até novembro, devido à estiagem. A temporada de
incêndios florestais ocorre todos os anos com início em
julho, atingindo o pico de ocorrências nos meses de
setembro e outubro. O intervalo é marcado pela baixa
incidência de chuvas e ressecamento da vegetação,
além da baixa umidade relativa do ar, o que propicia
maior número de focos de fogo.

Outras medidas

Diretor-geral do IEF, Antônio Malard

Somam-se à campanha outras ações do estado
para prevenção e combate a incêndios. Nesta semana,
por exemplo, o IEF finaliza a avaliação de documentos dos inscritos no Processo Seletivo de Brigadistas
Temporários. O resultado da 3ª etapa do processo foi
publicado no dia 22.
A contratação faz parte dos esforços do órgão
ambiental no combate aos incêndios florestais nas
unidades de conservação (UCs) estaduais, durante o
período crítico para essas ocorrências. Estão sendo
disponibilizadas 265 vagas para brigadistas que
atuarão nas UCs e nas Unidades Operacionais da

Para combater crise escolas oferecem
educação financeira para alunos e pais

D

os responsáveis pelos alunos
com informações que serão
decisórias para travessia desse
momento”, explica o presidente
da associação.
“Como estão disponibilizando
os eventos de forma gratuita, a
demanda é muito grande, mas
com isso ajudam as escolas e
ajudam na missão de auxiliar
as escolas e pessoas a passarem
por esse momento e fazendo
com que os impactos financeiros
sejam os menores possíveis para
todos”, complementa Domingos.

ciação Brasileira de Educadores
Financeiros (Abefin).
Ele complementa que o tema
também auxilia os alunos a entenderem melhor a situação pela
qual os pais estão passando, em
caso de crise. “Por tratarmos esse
tema de uma forma leve, o entendimento das crianças é maior.
São muitas ações relacionadas
ao tema, um exemplo simples foi
uma ação que realizamos no início da quarentena, incentivando
os alunos a desenharem um arco-íris, em um símbolo de que tudo
passará”, conta o especialista.

Importância

Para os pais
Além dos alunos, uma demanda muito grande está sendo
por palestras virtuais, lives e
webinars para os pais sobre
educação financeira. “Um exemplo é a empresa de educação
financeira DSOP, que anteviu as
dificuldades que essas instituições iriam enfrentar com a crise
e está se oferecendo para auxiliar
Abefin

urante a crise de saúde da pandemia da
COVID-19 as escolas
tiveram que se adequar
a uma nova realidade de aulas
on-line, buscando a interação
com os alunos, além de lidar com
o reposicionamento financeiro
dos pais, que precisaram ajustar
as finanças a uma realidade de
redução de ganhos em muitos
casos.
Dentro deste conceito, um
tema que está destacando dentro
das escolas durante o período nas
aulas on-line e por meio de palestras virtuais, lives e webinars para
os pais é a educação financeira.
“A educação financeira vem
se mostrando um grande diferencial para as escolas, pois, quando
trabalhada adequadamente,
não ensina apenas a importância do dinheiro, mas também
a importância de ter sonhos e
objetivos para o futuro, e isso é
fundamental para os alunos nesse momento”, explica Reinaldo
Domingos, presidente da Asso-

Presidente da Abefin, Reinaldo Domingos

Mesmo antes da pandemia,
esse tema já era necessário, a taxa
elevada de inadimplência e de endividamento no Brasil proporciona
uma certeza: o Brasil precisa de
educação financeira. Felizmente
hoje já são cerca de 300 mil crianças e jovens de todo o Brasil estão
sendo educadas financeiramente
pelo Programa DSOP Educação
Financeira nas Escolas.
Atualmente estudos e pesquisas indicam uma mudança
cultural, com a conscientização
de que o ambiente escolar é o
mais propício para o ensino dessa
disciplina. Comprovando ainda
que a família do aluno também é
beneficiada.
“Há quem pense que as crianças não têm discernimento para
lidar com finanças. Porém notamos que com 4, 5 ou 6 anos elas
já reconhecem o dinheiro como
um meio para realizar sonhos. Isso
nos faz acreditar em uma nova geração de pessoas independentes
financeiramente, mais realizadas
e felizes”, relata Domingos.
A educação financeira não
se restringe apenas aos alunos.
Os professores são capacitados
para dominar e então disseminar o tema, e também os pais
assistem palestras e têm acesso
a cursos on-line gratuitos. Dessa
forma, a mudança comportamental é trabalhada em toda a
comunidade.

Força-Tarefa Previncêndio, em atividades de prevenção, monitoramento e combate às ocorrências.
O profissional cumprirá carga horária de 40 horas
semanais, conforme demanda das unidades de
conservação. Eles serão contratados por um período
de 100 dias, prorrogável.
Também estão sendo adquiridos equipamentos
para atuação em campo, como sopradores e bombas
costais, além da contratação de aviões air-trator para
lançamento de água. As ações da FTP são feitas a
partir dos centros operacionais em Belo Horizonte,
Curvelo e Januária.
No dia 25, IEF e Semad publicaram no Diário Oficial
do Estado resolução conjunta com novos critérios de
uso, monitoramento e controle do fogo na agricultura
e também para pesquisa científica e tecnológica no
território mineiro.

Menos queimadas
Minas registrou em 2019 um alívio em relação aos
incêndios florestais, na comparação com a área média
historicamente atingida. Balanço do IEF mostra que o
fogo em áreas internas de unidades de conservação

mineiras consumiu cerca de 27 mil hectares no último
ano. O número é 21% menor se comparado à média
de 34 mil hectares/ano registrada em um intervalo de
seis anos, entre 2013 e 2018.
O resultado, segundo o gerente de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais do IEF, Rodrigo Bueno
Belo, se deve, em parte, às ações de prevenção, controle e contenção promovidas pelo instituto. “Apesar
de ter sido um ano bastante crítico, devido ao longo
intervalo sem chuvas significativas, o trabalho conjunto dos brigadistas, equipes de manutenção das
unidades e instituições parceiras garantiu um bom
desempenho com relação à área interna queimada”,
destaca o gerente.
Outro fator preponderante para a redução foi o
chamado “tempo resposta”. Dados do IEF apontam
que o intervalo entre a notificação do incêndio e o
deslocamento das equipes de contenção até o local
identificado foi fundamental. “Apesar de não ser possível estabelecer números exatos capazes de relacionar
área queimada e tempo-resposta, podemos afirmar
que quanto mais rápido é o trabalho dos brigadistas,
maior é a chance de debelar o incêndio ainda no
início”, explica Bueno.

Trabalho conjunto
Para o diretor-geral do IEF, a diminuição da área
queimada nas unidades de conservação estaduais
é resultado, principalmente, do trabalho conjunto
promovido pelo instituto, em parceria com os demais
membros da Força-Tarefa Previncêndio: Instituto
Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio),
Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar, Defesa Civil
estadual, além de brigadas voluntárias e contratadas
nas ações de prevenção e contenção de incêndios no
estado.
Minas Gerais conta, atualmente, com 93 unidades
de conservação administradas pelo IEF, sendo o Instituto responsável pela proteção de uma área de 2,4
milhões de hectares no estado.

Fiemg lança Portal de
Compras da Indústria
Plataforma digital conecta empresários a mais possibilidades de negócios
Uma ferramenta que conecta os
empresários a mais possibilidades de
negócios, esse é o objetivo do “Portal
de Compras da Indústria” da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), lançado no dia 15 de
julho. A plataforma digital irá conectar a oferta, demanda de produtos e
serviços da indústria com o mercado,
fortalecendo, desta maneira, o setor
industrial em Minas Gerais.
Segundo o presidente da Fiemg,
Flávio Roscoe, o portal é mais uma
ação da Federação mineira para
resolver as dificuldades de comercialização de produtos industriais durante
a pandemia. “Estamos fazendo tudo
que está em nosso alcance para alavancar as vendas de nossos associados
neste momento difícil”, afirma o líder
empresarial.

Alisson J. Silva

Almg

G/Minas

O

governo de Minas, por meio do Instituto
Estadual de Florestas (IEF), acaba de lançar
a campanha de prevenção a incêndios florestais. Com o tema “Quando a natureza sufoca,
quem não respira é você”, a iniciativa apresenta peças
publicitárias com mensagens educativas nas redes
sociais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) - @meioambienteminasgerais
- e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG) - @bombeirosmg -, parceiro na iniciativa.
A corporação militar é membro da Força-Tarefa
Previncêndio (FTP), programa coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad) para prevenção e combate a
incêndios florestais nas unidades de conservação
estaduais.
Além das peças para redes sociais, que serão veiculadas até outubro, a campanha prevê spot de rádio e
divulgação de conteúdo jornalístico com informações
sobre os impactos dos incêndios para o meio ambiente
e a saúde. “A campanha tem foco nos sérios danos
causados pelo fogo criminoso, capaz de consumir
a vegetação, matar animais, secar nascentes, entre
outros prejuízos ambientais, e ainda agravar doenças
respiratórias na população”, diz o diretor-geral do IEF,
Antônio Malard.

Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe

Para os empresários, o Portal de
Compras da Indústria oferece diversos benefícios, como automação e agilidade do
processo de compra, otimização de tempo
e custos, cadastro como fornecedor exclusivo para associados Fiemg e Integração
com sistemas ERP e MRP, dentre outros.
Júnia Cerceau, gerente de Atração
de Investimento da Fiemg, conta que a

utilização do portal é gratuita para os
associados da Federação, a única taxa
cobrada será de 0,99% sobre as vendas
realizadas pela plataforma. “Ou seja, o
usuário só paga se vender. A indústria
somente pagará essa taxa de sucesso,
se vender pelo portal. Não existe cobrança de mensalidade, anuidade ou
cadastramento”, esclarece a gerente.
Ela explica que o Portal de Compras da Indústria não é um marketplace
e que a ferramenta oferecida pela
Federação é uma plataforma bem estruturada e robusta, em que as indústrias podem expor seus produtos para
o mercado. “É uma vitrine, um canal
de vendas que a Fiemg oferece para
os associados dos sindicatos”, pontua.
Quer conhecer o Portal de Compras da Indústria?
Acesse portaldecomprasdaindustria.com.br
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A quinta edição do seminário on-line Antes do Voto, projeto da Escola
Judiciária Eleitoral de Minas Gerais
(EJEMG), do TREMG, em parceria com
a Associação Mineira de Municípios
(AMM), promovido no dia 27 de julho,
debateu a ampliação da representatividade feminina na política, um
desafio que vai além de recursos para
candidaturas e cotas partidárias, ainda
mais neste período de isolamento social, em que os papéis de gênero são
ainda mais exacerbados.
A advogada Maria Cláudia Bucchianeri destacou que este contexto
tem dificultado as mulheres de se
engajarem, e que o grande desafio
das lideranças políticas, numa eleição
como essa, é trazer essas mulheres
para o cenário eleitoral num contexto
já tão difícil. “Vai ser um desafio pessoal
para as que se colocarem na disputa e
vai ser uma dificuldade para os líderes
dos partidos para que elas não se recolham, para que elas se coloquem já,
que o peso não está sendo suportado
de uma forma igualitária nos lares
brasileiros”, disse.
A subrepresentação feminina na
política foi muito discutida durante o
seminário, e Maria Cláudia destacou
que isso coloca o Brasil numa posição
vergonhosa quando comparado a
outros países do mundo. E alertou
que é importante superar essa condição. “Porque a Justiça Eleitoral
não dá nenhum sinal de que vai ser
conivente com listas partidárias que
não entreguem ao menos 30% de
um dos gêneros, candidaturas reais,
em condições de disputas, recebendo proporcionalmente verbas. Não
adianta listagem com mulheres que
não tiveram nenhum voto, ou um
voto, que não tiveram campanha ativa
nenhuma”. “Porque se assim não for,
cai a lista toda do partido, e se a eleição já tiver acontecido, caem todos os
candidatos”, alerta.

AMM

Candidatura feminina e a importância Câmara de Contagem derruba veto
da representatividade para a democracia e amplia controle dos gastos públicos

A assessora de ministro do TSE e
cofundadora da Associação Visibilidade
Feminina, Julia Barcelos, destaca que é
necessário reconhecer que o número
reduzido de mulheres eleitas passa
por questões como o papel social, a
formação de capital social voltada
predominantemente para privado,
e que nessa pandemia se exacerba.
Mas eu não acho que seja esse o papel mais determinante, porque nós
temos cerca de 40% de filiadas nos
partidos políticos, então é um numero
muito relevante de mulheres e que
não corresponde de forma alguma ao
numero de mulheres eleitas”.
Ela destacou que é necessário
tornar viável a candidatura de mulheres. “Dos 33 partidos registrados no
TSE, apenas quatro possuem mulher
na presidência. E na composição das
comissões, dos 27 partidos que têm
atuação no Congresso Nacional, a
média de membras é de 20%”, diz.
“As mulheres querem ocupar esse
espaço, elas tem total capacidade e
interesse político. Mas elas precisam
de recursos de visibilização dentro e
fora do partido, e por isso que foi tão
importante a decisão do STF e do TSE,
que garantiu que, além do número de
candidaturas de mulheres, que elas
tivessem acesso a recursos e tempo
de televisão proporcionais”, destacou.

Julia ressaltou ainda que com a
baixa representatividade, a gente perde
na qualidade da nossa democracia. Ela
falou ainda do guia acessível para a
candidatura das mulheres produzido
pela Associação Visibilidade Feminina.
A mediadora Débora do Carmo
Vicente, coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul,
destacou que não existe um gene
nem uma correlação entre gênero e
competência em nenhuma área. “A
universidade do sul da Califórnia detectou que, por a mulher não estar acostumada a esse ambiente de poder, ela
vai tomar uma decisão mais técnica, a
mulher toma uma decisão muito mais
baseada na ciência. Nós só teremos
igualdade quando tivermos sim mulheres medíocres no poder, assim como
temos homens medíocres”, finalizou.
Seminário
Com caráter informativo, a cada
edição o projeto trata de temas eleitorais de interesse de diversos atores do
processo eleitoral, como candidatos
(as), dirigentes partidários, advogados (as), contadores (as), jornalistas,
policiais militares e políticos (as), de
maneira geral. O objetivo é capacitar
esses atores para que participem, de
forma segura e preparada, do processo
eleitoral municipal de 2020.

Entes federais, estaduais e iniciativa privada propõem parcerias e projetos para
o desenvolvimento da cadeia produtiva e criativa da gastronomia de Minas

C

circuito gastronômico ou num
circuito de águas, você encontra
essa variada, rica e singular comida mineira. O que se pretende
para a Mineiraria é que ela seja
o centro disso tudo. Um centro
capaz de articular o mercado
interno, os produtores e também
de escoar a produção mineira
com mais qualidade, técnica e
certificada, sobretudo, do queijo
mineiro, que precisa dessa transformação para que ele seja legal
em todo o Brasil. Então, é um
conjunto de ações cuja promoção
é o centro”, destaca.
Dentre as diversas autoridades, também, estiveram presentes na Mineiraria o chefe de
Gabinete do vice-governador
Paulo Brant, Estêvão Fiúza, o
secretário Executivo do Ministério
do Turismo, Daniel Nepomuceno,
e o presidente da Funarte, Luciano
Querido.

Transparência
A mensagem que acompanha o veto da prefeitura à proposição de Daniel do Irineu justifica
que o Executivo já está dando
a devida e legal publicidade às
contratações isentas de licitação
feitas no período de calamidade.
No site da prefeitura, ao entrar no
“Portal da Transparência”, há um

link que mostra as despesas específicas decorrentes da COVID-19
na cidade.
Além disso, apesar de ter
recebido pareceres pela legalidade e admissibilidade da Procuradoria-Geral, da Comissão
Permanente Legislação, Justiça
e Redação Final e da Comissão
Permanente de Administração e
Serviços Públicos da Câmara, o
veto da prefeitura alega a ilegalidade do projeto.
Isso com base na Constituição
Federal, já que estaria ferindo
o princípio fundamental da separação e independência dos
poderes e, ainda, na Lei Orgânica
de Contagem, na medida em que
o projeto interferiria diretamente
na organização da administração
pública municipal, atribuindo “novas obrigações” aos seus órgãos e
criando a necessidade de reestruturação de serviços e de pessoal.
No entanto, encerrada a
votação, o veto foi derrubado e
a proposição de Daniel do Irineu
passa a valer a partir da promulgação da lei, que deve ser feita
nos próximos dias pela Câmara
Municipal de Contagem.

Itabirito figura como o 10°
município mais bem pontuado
no ranking 2019/2021 do ICMS
Cultural em Minas Gerais, entre
os 853 participantes. A cidade
alcançou o índice de 26,88 na
escala provisória do exercício de
2021. Isso garante mais recursos
para o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural
(Fumpac). “Essa é uma grande
conquista para o segmento em
Itabirito e mostra uma administração sólida e de excelência.
Estão de parabéns todos aqueles
servidores, conselheiros e demais pessoas que contribuíram
para esse feito tão marcante e
importante para nós. Em tese,
teremos mais recursos para
aplicar na cultura de Itabirito”,
destaca Júnia Melillo, secretária
de Cultura e Turismo.
Servem de base para pontuação nos repasses de recursos
do ICMS alguns itens como Lei
de Proteção, Conselho Municipal do Patrimônio, proteção
dos bens culturais por meio de
tombamento, inventário, ações
de educação patrimonial, inves-

timentos adequados e devida
gestão do Fumpac.
Algumas ações municipais
que contribuíram para alcançar
esse índice foram a participação
com investimentos, a atuação
do Conselho Consultivo e Deliberativo do Patrimônio Cultural
e Natural de Itabirito (Conpatri),
o Programa Municipal de Educação Patrimonial, a execução do
Plano de Aplicação do Fumpac,
com investimentos financeiros
na recuperação do imóvel denominado Restauração da Casa
de Paulo Josafá e nas ações
do plano de salvaguarda dos
patrimônios imateriais, além
do planejamento e execução
dos relatórios: Laudos de Estado
de Conservação do Patrimônio
Material e Atualização dos Inventários do Patrimônio Cultural do
Município.

ICMS Cultural
O programa busca incentivar
a preservação do patrimônio
cultural do Estado, por meio
de repasse de recursos para os

municípios que preservam seu
patrimônio e suas referências
culturais por meio de políticas
públicas relevantes. O programa
estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos
municípios por meio do fortalecimento dos setores responsáveis
pelo patrimônio das cidades e
de seus respectivos conselhos,
em uma ação conjunta com as
comunidades locais.

Fumpac
Tem como objetivo facilitar
a adoção de medidas de defesa
e promoção do patrimônio cultural. Essas medidas conseguem
prever os recursos financeiros
específicos para ações de preservação e conservação de bens culturais, além do fortalecimento e
capacitação dos órgãos envolvidos com a temática. Trata-se
de um dos mais importantes
instrumentos para o funcionamento eficiente, democrático
e sustentável de políticas de
proteção ao patrimônio cultural
comprometidas com resultados.
Sanderson Pereira

Divulgação

Minas, a espinha dorsal. Nesse
processo de reconhecimento e
valorização da comida mineira,
a Mineiraria, Casa da Gastronomia, entra como um espaço para
encontros, diálogos, promoção
e divulgação nacional e internacional da cozinha mineira e suas
tradições”, comenta.
Aliado a esse espaço, a população poderá contar com eventos
de formação e capacitação,
como aulas, oficinas, cursos e
vivências sensoriais gastronômicas, com degustação de muitos
sabores e saberes.
Segundo do secretário de
Estado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais, Leônidas Oliveira, a gastronomia mineira é o
grande elo entre as vertentes do
segmento do turismo e da cultura
mineira. “Você vai num turismo
de aventura, numa serra, montanha, cidade barroca ou num

Antes da votação do veto,
o autor da proposição pediu o
apoio dos colegas parlamentares, alegando a importância da
matéria. “Peço que derrubemos
esse veto, uma vez que esse é um
projeto muito importante e tenho
certeza de que os vereadores têm
essa consciência. Derrubar o veto é
exercer maior poder de fiscalização
nesse momento em que vemos
notícias tristes de desvio de dinheiro
público no país”, disse.
Logo em seguida, o líder de
governo, vereador Teteco (MDB),
também se manifestou, orientando que os colegas votassem contra
o veto do prefeito, considerando-o
como “erro estratégico de planejamento”.

Itabirito é a 10ª cidade de Minas
mais bem pontuada no ICMS Cultural

Mineiraria recebe Comitiva do Ministério do
Turismo para promoção da gastronomia mineira

om o objetivo de promover a gastronomia mineira, a Mineiraria Casa
da Gastronomia recebeu
quinta-feira, dia 30, representantes da Comitiva do Ministério
do Turismo e da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais para um almoço
típico mineiro.
Durante o encontro, as autoridades federais, estaduais e a
diretoria da Mineiraria discutiram
sobre políticas públicas e a realização de parcerias e projetos para
o desenvolvimento da cadeia produtiva e criativa da gastronomia
mineira.
Para o diretor de Relações
Institucionais da Mineiraria, Lucas
Guimaraens, a confraternização
foi um reconhecimento da riqueza
cultural de Minas Gerais. “Pode-se
dizer que a gastronomia mineira
é uma das forças das riquezas de

A autorizada dispensa de licitação para a contratação de
bens, insumos e serviços de saúde
durante a pandemia causada pelo
coronavírus tem, de um lado, agilizado o processo essencialmente
burocrático das compras do poder
público de materiais considerados
urgentes e importantes, como testes, respiradores e medicamentos.
No entanto, essa excepcionalidade
tem suscitado país afora, as suspeitas de desvios de recursos públicos
em diversos estados e municípios.
Por esta razão, a Câmara de
Contagem, preocupada em agregar mais transparência na gestão
pública municipal e mais ênfase no
seu papel fiscalizador, derrubou no
dia 28, por unanimidade, durante
a 24ª reunião ordinária, o Veto
Total à Proposição de Lei 22/2020,
de autoria do Poder Executivo.
O veto tornava inválido o Projeto de Lei 09/2020, de autoria do
vereador Daniel do Irineu (PP), que
obriga a prefeitura a informar à Câmara Municipal todas as compras e
contratações realizadas durante o
período em que foi estabelecido o
estado de calamidade pública em
razão da pandemia da COVID-19.
Aprovado pelos vereadores no
dia 2 de junho, o projeto teria como
objetivo reforçar a fiscalização das
contas do município, considerando
que o Decreto Municipal 1.537, de
24 de março de 2020, aprovado
pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais no dia 07 de abril,
amplia a autonomia financeira
e administrativa da prefeitura,
ficando suspensos prazos e limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal relativos a despesa com
pessoal e dívida pública. Isso inclui,
inclusive, dispensas de licitações.

O evento mantevo o distanciamento conforme as recomendações nesta época de pandemia

Um dos itens levados em consideração é a proteção dos bens culturais por meio de tombamento
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Montes Claros está realizando
uma pesquisa inovadora sobre a
COVID-19, com o objetivo de avaliar
a eficácia de alguns medicamentos
no tratamento precoce do coronavírus e diminuir a hospitalização e
a mortalidade dos pacientes testados positivos. O estudo é realizado
no município com o apoio dos
profissionais da atenção primária
e de acadêmicos de medicina das
faculdades da cidade.
“Montes Claros entra como
protagonista numa pesquisa que
vai determinar a eficácia ou não
de medicamentos contra a doença.
Nossa cidade, que foi o berço do
Sistema Único de Saúde (SUS),
quando um grupo de sanitaristas
propôs um projeto de um sistema
de saúde organizado para atender
de maneira gratuita a população”,
destaca a secretária municipal de
Saúde, Dulce Pimenta.
O estudo, que está sendo realizado também em outros países,
como Estados Unidos, Canadá e
África do Sul, será feito em 10 cidades brasileiras. Além de Montes
Claros, participarão as cidades
mineiras de Belo Horizonte, Betim,
Nova Lima, Governador Valadares,
Sete Lagoas, Brumadinho, Confins
e Vespasiano, além de Araraquara,
no estado de São Paulo.
“Não existe hoje preconizado
no mundo um medicamento
que seja comprovado, através
de pesquisas científicas, para
o tratamento na fase inicial da
COVID. Diariamente, vivenciamos
polêmicas no mundo sobre medicamentos que têm eficácia contra

Andrey Librelon

Montes Claros realiza pesquisa inédita
sobre tratamento da COVID-19

Secretária municipal de
Saúde, Dulce Pimenta

o vírus. São necessárias pesquisas
científicas sérias para que sejam
preconizados tratamentos com
segurança”, ressalta a secretária.
Serão testados dois medicamentos, hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir, que já são utilizados há mais
de 80 (hidroxicloroquina) e 20 anos
(lopinavir/ ritonavir). “O paciente é
esclarecido sobre a pesquisa e em
momento algum é obrigado a participar. Temos consciência dos efeitos
colaterais das drogas e tratar com o
apoio e organização de uma pesquisa é mais tranquilo, uma vez que
temos uma estrutura montada para
monitorar o paciente diariamente,
realizar eletrocardiograma e verificar
as condições clínicas. Teremos uma
equipe disponível 24 horas”, esclarece Ana Paula Figueiredo Guimarães
de Almeida, médica da Família e
Comunidade e coordenadora da
pesquisa no município.

QUEM SABE, SABE

O estudo é financiado pela empresa internacional Cytel Canada
Health Inc. “A própria pesquisa vai
oferecer o teste RT-PCR, garantindo
agilidade no resultado. Assim que
chegar o resultado e for positivo,
o paciente receberá uma visita do
médico da equipe, será novamente
esclarecido e se aceitar permanecer na pesquisa receberá o medicamento. Além da medicação, ele
receberá um kit com um oxímetro
de dedo (para medir o nível de oxigênio no corpo), um termômetro
e um eletrocardiograma portátil. E
nossa equipe fará o monitoramento diário por 10 dias”.
Segundo Ana Paula, duas outras coletas serão realizadas nesse
período. “Após os 10 dias de acompanhamento, será realizado contato
telefônico após 14, 28, 56 e 90 dias
do término, para avaliar os possíveis
efeitos colaterais em longo prazo.
O kit, que é disponibilizado pela
empresa financiadora, conta com
aparelhos modernos, importados
e com tecnologia de ponta”.
Ela ressalta ainda que essa é
uma pesquisa que pode responder
sobre um tratamento que diminua
a hospitalização e mortalidade da
pessoa infectada. “Infelizmente
ainda não temos nada com comprovação científica. Montes Claros
foi escolhida por ser uma cidade
importante no Norte de Minas,
polo universitário, ter 100% de
cobertura por Equipes de Saúde
da Família, possuir profissionais
engajados no trabalho e pelo seu
pioneirismo no SUS”.

Abertura de novas empresas em Uberlândia
é cinco vezes maior durante a pandemia

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Amizade
Empresário Roberto Gontijo
com o amigo e ex-prefeito
de Itabirito, Alex Salvador

CANAL ABERTO
Mercado Central perde lojas com a crise do
coronavírus. Um dos principais cartões-postais de
Belo Horizonte, o Mercado Central não será mais o
mesmo após a reabertura do comércio. Ao menos 30
estabelecimentos fecharam as portas em definitivo,
segundo informações do superintendente Luiz Carlos
Braga. Somente as lojas que prestam serviços essenciais estão autorizadas a funcionar por causa do novo
coronavírus. Alguns lojistas já comunicaram que não
irão mais funcionar no espaço, que foi fundado em
1929, portanto, há 90 anos. Atualmente, o lugar conta
com 380 estabelecimentos, sendo que 110 receberam
autorização da prefeitura para funcionar durante a crise
sanitária. Em tempos normais, cerca de 31 mil pessoas
circulavam, diariamente, pelos seus corredores, mas
hoje o cenário é bem diferente, podendo entrar 370
visitantes ao mesmo tempo. As normas de segurança
para impedir a transmissão da COVID-19 fecharam cinco
das oito portarias do Mercado Central.

Juízes receberam salários altíssimos. Ao passo que
milhões de brasileiros desempregados estão correndo, desesperadamente, para conseguirem o auxílio emergencial
de R$ 600, os juízes brasileiros não podem reclamar dos
salários que ganham. Um levantamento do jornal Folha de
São Paulo informou que exatos 8.226 juízes receberam, ao
menos uma vez, entre setembro de 2017 e abril deste ano,
remuneração mensal acima de R$ 100 mil. Alguns chegaram
a embolsar R$ 200 mil. Detalhe: o teto constitucional do setor
público é de R$ 39,3 mil por mês, o que significa que nenhum
servidor poderia receber salário acima desse valor. Apesar
de a Constituição prever um valor máximo, a concessão de
auxílios e vantagens eventuais, como acúmulo de funções,
eleva a remuneração de juízes Os dados são disponibilizados
ao público pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essas
remunerações são um verdadeiro absurdo, principalmente
num país em que o valor do salário mínimo é de pouco mais
de R$ 1 mil e grande parcela da população vive na extrema
pobreza. Até quando isso vai acontecer?

PBH MAPEIA RUAS PARA A REABERTURA DOS BARES
A Prefeitura de Belo Horizonte
começou a mapear as ruas e avenidas que poderão ficar fechadas
para o funcionamento de bares e
restaurantes, após a retomada do
atendimento presencial. Os pontos
de interdição estão sendo analisados
pela BHTrans. A ideia é elaborar uma
estratégia para não prejudicar o fluxo

de carros nas regiões. Essa medida foi
sugerida pelo presidente do Sindicato
de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares
e Similares de BH (Sindhorb-BH),
Paulo Cesar Pedrosa, este que vos
escreve, durante uma reunião com
o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Kalil
achou a ideia interessante, desde que
sejam mantidas as regras rígidas de

segurança com o objetivo de impedir
a transmissão do coronavírus. Ainda
não foi definida uma data para a reabertura dos estabelecimentos. Vale
lembrar que há mais de 4 meses que
essas empresas funcionam apenas
pelo sistema de delivery ou para pegar a comida na porta. O segmento
está na expectativa de boas notícias.

CRESCE O NÚMERO DE DIVÓRCIOS NO PAÍS

PMU

Manter a economia aquecida
durante e após a pandemia do
novo coronavírus (COVID-19) é um
dos grandes desafios que o país
enfrenta. Entretanto, os dados do
sistema Integrador da Prefeitura
de Uberlândia apontam que o
empreendedorismo característico
da cidade pode fazer a diferença
nesse cenário. O Integrador, que
unifica dados sobre registro e
legalização de empresas entre
município, estado e União, revela que a formalização de novas
empresas de pequeno, médio ou
grande porte, foi cinco vezes maior
no período: entre 20 de março e 21
de julho, houve 1.496 constituições
contra 278 encerramentos.
Entre os microempreendedores
individuais (MEIs), o desempenho
também foi bastante otimista.
Nesse segmento, 4.373 pessoas
decidiram empreender – mais que
o dobro das 1.644 que deram baixa
no registro no mesmo período.
Considerando aberturas e
baixas de empresas e MEIs juntos,
Uberlândia registrou uma formalização de negócios três vezes
maior que o número de fechamen-
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Uma notícia que não deixa de
causar surpresa é a quantidade
de separações no Brasil durante
a pandemia do novo coronavírus.
Para se ter uma ideia, o aumento foi
de 18,7%, entre os meses de maio e
junho. Esse crescimento coincidiu
com a autorização do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), em maio,
para que divórcios, inventários,
partilhas, compra e venda, doação
e procurações possam ser feitos
inteiramente on-line. Ao todo, 15
estados registraram elevação, sendo que em Minas Gerais a média foi
de 13,5%. Na realidade, o confina-

mento causado pela crise sanitária
obriga as pessoas a passarem por
várias adaptações, o que pode
causar um desgaste nas relações
conjugais. Soma-se a isso que a
decisão de separar, muitas vezes,
acontece por conta de problemas
que já existiam na relação.

CUIDADO COM OS GOLPES na quarentena
Os estelionatários não perdem
tempo nem mesmo durante a quarentena. Em Minas, segundo estimativa da Polícia Civil, esse tipo de
crime aumentou cerca de 30% após
o isolamento social. Cada vez mais,
os golpistas estão fazendo vítimas,
seja por meio virtual ou telefone. No

tos nos últimos quatros meses. Na
cidade, foram 1.922 baixas contra
5.869 constituições, somando-se
os dois segmentos.
Apoiar o empreendedorismo
é uma das políticas da Prefeitura
de Uberlândia para fortalecer
a cidade e a população. A mais
recente iniciativa é a criação da
plataforma “Mais Negócio”, uma
página virtual que serve como espaço de divulgação para todos os
tipos de negócios, garantindo que
comércios e prestadores de serviços
possam anunciar e ampliar sua
visibilidade. A iniciativa oferece,
ainda, serviços de capacitação
com foco em marketing digital e

cursos profissionalizantes, tudo
gratuitamente.
A administração municipal
também viabiliza, em parceria
com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-MG), o projeto Agente
Local de Inovação (ALI), que leva
consultoria gratuita para micro e
pequenas empresas em busca de
ideias e práticas inovadoras. Desde outubro do ano passado, 160
empreendimentos locais foram
beneficiados. No segundo ciclo,
cujas inscrições estão abertas,
outros 180 negócios contarão com
orientações profissionais para impulsionarem seus produtos.

entanto, os golpes pessoais também
continuam em alta. Entre as práticas
fraudulentas, algumas se destacam,
tais como o WhatsApp clonado, falso
boleto, troca do cartão crédito, bilhete premiado, empréstimo para pagar
o tratamento de familiar internado
e site falso de compras. Para alertar

a população e tentar diminuir essas
ocorrências, foi lançada uma cartilha
com os 16 golpes mais comuns. O documento está disponível no site e nas
redes sociais da polícia. A dica é para
que as pessoas não acreditem em
vantagens mirabolantes e promessas
de grandes negócios.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Nadador Miguel Valente fala
sobre treinos e futuro do esporte
Divulgação

D

o Curso Básico de Esportes do Minas para os Jogos Olímpicos. Essa é a trajetória do nadador Miguel Valente no esporte. O minastenista começou a nadar no clube ainda criança, passou por todas as categorias de base até chegar
ao alto rendimento e participar dos Jogos Rio 2016. Medalhista de prata nos Jogos Pan-americanos de Lima 2019
(800m livre), Miguel também é presença constante na seleção brasileira e um dos principais nadadores de fundo do
Brasil. Na entrevista, o nadador relembra grandes momentos da carreira, fala sobre o futuro do esporte e sobre a natação
brasileira. Ele também conta como tem se dedicado aos treinos em casa para não perder o ritmo. O objetivo é estar pronto
para voltar a treinar na piscina e buscar uma vaga nos Jogos de Tóquio.

Como acha que essa pandemia e seus
desdobramentos podem influenciar
no futuro do esporte mundial?
Miguel Valente: Acho que a questão da
qualidade não vai alterar tanto, uma vez que
quando todo mundo conseguir voltar a treinar,
todo mundo vai poder fazer a periodização
direitinho e vai atingir o mesmo nível em que
estava antes. Acho que não vai alterar tanto os
resultados dos próximos anos nessa questão
não. Os atletas têm procurado se manter ativos
e perder o mínimo possível, isso ajuda muito a
garantir a motivação também, que acho que
é importante.

Você é o primeiro atleta do Minas que
começou a carreira ainda no Curso
Básico de Esportes do Clube, chegou
ao alto rendimento e disputou os
Jogos Olímpicos. O que destaca de
mais importante ao longo de toda
essa trajetória?
Miguel Valente: Acho que são duas coisas
importantes. Uma é toda a infraestrutura,
toda a qualidade do trabalho que é feito no
Minas. Tem o acompanhamento na piscina,
mas também tem acompanhamento fora da
piscina com fisioterapeuta, preparador físico,
psicólogo, tudo que um atleta precisa para se
desenvolver. Também fora da piscina, acho
importante o apoio dos pais, ter alguém que
te incentive nas horas difíceis, porque tem hora
que dá vontade de desistir. São nessas horas
que a família faz muita diferença no caminho
que a gente vai acabar seguindo.

A sua classificação para os Jogos
Olímpicos Rio 2016 foi emocionante,
todos os presentes no Parque Aquático
Olímpico, no Rio de Janeiro, estavam
na expectativa das últimas braçadas,

contando cada segundo. Conte um
pouco como foi viver aquele momento, saber que você estaria no maior
evento esportivo do mundo.
Miguel Valente: Bom, ainda bem que deu
tudo certo! Eu acho que natação tem que ser
um espetáculo e eu fiz minha parte (risos),
deixei todo mundo bem apreensivo. No finalzinho, eu estava bem perto, acho que peguei
o índice por 33 centésimos e, em uma prova
de 1.500m, isso é muito pouco. Mas eu sabia
também que eu estava bem na prova, eu tinha
nadado os 400m livre no primeiro dia da competição e tinha feito um tempo muito bom, isso
me deixou confiante para a prova dos 1.500m.
Curiosamente, a organização decidiu testar
um sistema novo que mostrava as parciais no
fundo da piscina e eu não sei se isso ajudou
ou atrapalhou, mas no começo da prova eu vi
que estava muito bem, mesmo cansando um
pouco mais para o final, fazendo as contas na
cabeça, eu percebi que eu estava dentro da
prova. Classificar é um momento de muito
alívio, porque existe uma pressão muito forte
e muito grande, que a gente mesmo coloca,
e quando tudo dá certo, parece que você tira
um peso dos ombros e meio que flutua, ainda
mais que estava na água (risos), você se sente
bem mais leve. É uma sensação muito boa.

Os atletas têm
procurado se
manter ativos e
perder o mínimo
possível, isso ajuda
muito a garantir a
motivação também

As suas principais provas são 800m e
1.500m livre. Como você vê o nível nacional e internacional dessas disputas?
Miguel Valente: Em nível nacional, o Minas
tem uma equipe muito boa de fundo. Nas provas de 800m e 1.500m, quase todos os atletas
“tops” do Brasil, que pegam pódio, costumam
ser do Minas como eu, o Diogo, o Cachorrão
(Guilherme Costa), o Kanieski, e tem os meninos mais novos também, Marcelo e Dudu, que
vem dando continuidade a nossa tradição de
bons fundistas do Clube. O nível nacional vem
crescendo, o Cachorrão tem levado a natação
brasileira para outro patamar. Acho que é muito
motivador também ter alguém que está na sua
frente, é ter alguém para mirar, querer bater na
frente desse alguém. Então, o Cachorrão tem
feito isso pela natação, levando a natação brasileira a ser mais forte também no nível mundial.
Ele bateu recordes sul-americanos que colocam
ele em uma expectativa de final olímpica, de, às
vezes, brigar por uma medalha. Ele chegando
lá, puxa todo mundo junto. Eu e Diogo também
estamos crescendo, os recordes sul-americano e
brasileiro têm baixado nos últimos anos, dando
uma revivida no fundo do Brasil. Fico muito
grato em poder fazer parte desse crescimento
da natação brasileira.

No ano passado, você teve outra grande conquista representando o Brasil,
que foi a medalha de prata nos Jogos
Pan-americanos de Lima 2019. O que
fazer para estar sempre presente nas
convocações da seleção brasileira?
Miguel Valente: Não tem segredo não,
para se manter no alto nível é treinar forte. A
seleção brasileira é baseada nos resultados, e
o jeito de ter resultados é construindo todo dia.
Eu sempre gostei muito de treinar e sempre
renovamos os objetivos. Se não é para os Jogos
Olímpicos, é Campeonato Mundial ou Jogos

Pan-americanos, e a gente continua treinando.
Ter uma equipe forte dentro do Minas também
é muito bom, porque a gente se motiva. Saber
que os adversários que a gente tem que bater
na frente estão do nosso lado nos faz todo dia
querer chegar na frente, acaba puxando o
nível e fica bem forte. Isso ajuda no resultado
final, que é classificar para a seleção brasileira.

Antes de ser fundista você chegou a
nadar outras modalidades. Como foi
a mudança para as provas de fundo?
Quais dicas você deixa para quem está
começando na natação?
Miguel Valente: Já nadei muita coisa,
já nadei 200m peito, 400m medley, 200m
medley, 200m costas e 400m livre. Os 400m
medley até arrisco de vez em quando, ainda
consigo fazer tempos bons devido à capacidade
aeróbica que eu adquiri no fundo. A transição
foi acontecendo, foi vendo que eu tinha mais
aptidão, que gostava de treinar mais e não
gostava de fazer treino curto. A dica que eu
dou para quando se é mais jovem é “nade de
tudo”. Quando você é novo, você pode achar
que se conhece, mas acaba que não conhece.
Eu nadava 200m peito, é uma diferença muito
grande para 1.500m livre, mas, se eu não
tivesse me arriscado por todas essas áreas,
acho que não encontraria a que eu sou melhor.

A sua mãe, Helga, te acompanha em
praticamente todas as competições e
já é figura conhecida nas arquibancadas. O seu irmão, Pedro, também é
atleta da equipe de ponta do Minas.
Qual a importância do apoio dos
familiares?
Miguel Valente: Sou conhecido como
o “filho da Helga”. Ela tem um papel bem
importante na nossa trajetória, ela ajuda
bastante, acaba que ela é a nossa nutricionista, às vezes nossa psicóloga, incentivadora. É até engraçado, esses dias mesmo ela
fez uma comida que ela aprendeu no Peru,
quando foi ao sul-americano, então tem
muito lado bom também dela viajar para
as competições. Acho que sem o apoio da
família a gente não consegue chegar até
onde queremos, tem que ter alguém que
entenda e que apoie, pois tudo fica mais
fácil. Por exemplo, se eu tivesse que fazer
comida balanceada todo dia para mim seria
um pouco mais desgastante, ter alguém que
me entenda e que faça isso por mim ajuda
bastante. Uma pessoa que entende também
que eu preciso dormir de tarde, que eu durmo cedo, é muito bom. Não dá para explicar,
só quem é atleta sabe que ter uma pessoa
que entende a sua rotina ajuda bastante.
Fonte: Minas Tênis Clube

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Futebol com pandemia

O

o seu consórcio multibrasileiro

futebol profissional
voltou. Mesmo não sabendo se está certo ou
errado, mas cercado de
cuidados especiais, a bola está
rolando nos gramados.
Em Minas, num esforço
gigantesco dos dirigentes da
federação, dos clubes e das
autoridades sanitárias, o campeonato regional caminha para sua
finalização e, ao mesmo tempo,
preparando o protocolo para
receber os jogos das competições
nacionais. As exigências são
rígidas e complicadas.
Começa com a proibição da
presença do torcedor. Atletas,
comissões técnicas, árbitros e
demais pessoas envolvidas em
cada evento precisam passar por
um ritual completo para acesso
aos estádios.
O próprio estádio é obrigado a passar por uma limpeza
apurada e higienização com
produtos químicos. Até a bola
entrou na roda. Durante o jogo
recebe álcool em gel toda vez
que sai do gramado. O tradicional hino nacional foi suspenso,
assim como fotos dos times.
Uniformes de aquecimento e de
jogo precisam ser higienizados
e colocados em sacos plásticos
lacrados após cada partida,
seguindo em separado para as
lavanderias dos clubes.
Durante o jogo, jogadores estão proibidos de cuspir, abraçar,
beber água na mesma vasilha
do outro e evitar todas as formas
de aglomeração. Uma mudança
radical na cultura do futebol.
As delegações foram reduzidas ao mínimo necessário e até

os veículos precisam passar por
higienização. Mesmo com todos
estes cuidados, vários profissionais foram atacados pelo vírus e
estão fora de combate.
Da mesma forma, a imprensa
esportiva também passa por uma
complicada adequação para realizar seu trabalho de bem informar.
Para ter acesso aos estádios,
além do credenciamento oficial
realizado pela Associação Mineira
de Cronistas Esportivos (AMCE),
cada um vai passar pelo processo de higienização e prevenção.
A entidade colocou postos com
distribuição de mascaras, medição de temperatura e totens com
álcool em gel.
Em Belo Horizonte, a Secretária Municipal de Saúde exige que
cada jornalista e pessoal da área
técnica apresente o atestado
que deu negativo no exame RT
PCR. Um procedimento feito em
laboratório particular com custo
alto e prazo de 72 horas para
entrega do resultado. Não serve
outro tipo de teste. No interior
não foi solicitado teste.
Essa determinação da Prefeitura de Belo Horizonte vem causando o impedimento de vários
profissionais. Grande parte não
tem recursos para bancar o custo
e várias empresas não querem
custear. Resultado? A cobertura
presencial tem sido bem reduzida,
com alto prejuízo para um trabalho jornalístico mais eficiente,
além do risco de provocar redução
de salários e desemprego.
O interessante de tudo isto
é que observamos com grande
respeito que infelizmente vem
prevalecendo uma falta de cri-

tério preocupante. O que pode
para um setor, não pode para
outro. O que é permitido para
uma cidade, não é permitido
em outra.
Na capital mineira, a prefeitura permite o funcionamento de
ônibus lotados, com passageiros
aglomerados, sem medição de
temperatura ou apresentação
de atestado que está negativo.
Em shoppings populares e vários
comércios de rua a mesma coisa.
Nos bairros populares a aglomeração é intensa. Sem a menor
fiscalização.
Entretanto, nos estádios de
BH, todos com ventilação livre e
enormes espaços vazios, o setor
destinado a imprensa a imprensa
esportiva comporta todos os credenciados com o devido distanciamento e demais cuidados. A
grande dificuldade é a exigência
do teste PCR. Além do alto custo,
a entrega do resultado demora,
não bate com o calendário dos
jogos. Um complicador sem
tamanho. Compreendemos a necessidade de medidas para proteção da saúde e da vida de todos.
Sabemos que não se pode
brincar com coisa tão seria. Ainda em março, quando o futebol
ameaçava parar, compramos
mascaras, álcool em gel e medidores de temperatura para
oferecer para os associados.
Acreditamos que as autoridades sanitárias de BH são
altamente capacitadas para
avaliar possíveis problemas e
possa ajudar a imprensa esportiva a cumprir sua missão
de informar com segurança e
responsabilidade.
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