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FlexibilizAção do isolAmento sociAl
gArAnte início de recuPerAção PArA
quAse 60% dos Pequenos negócios

D iversas cidades têm adotado protocolos para retomada da economia de forma segura. Em julho, segundo uma pesquisa da startup Su-
mUp, instituição financeira com foco nos pequenos negócios, 57% do setor já voltou a funcionar plenamente no país. Dentre os serviços 
estão empresas de limpeza, marcenaria e manutenção. “A liberação pode evitar que muitos fechem as portas de vez. Eles já estavam com 

as atividades paralisadas desde o começo da crise sanitária, sendo que a maior parte depende da renda do trabalho para sobreviver. Porém, as 
medidas de higiene e proteção precisam continuar”, afirma o economista Ricardo Carvalho.
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Políticos e formadores de opinião de Minas Gerais e até algu-
mas autoridades de Brasília estão de olho nos acontecimentos 
relacionados à sucessão de Belo Horizonte. O prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) continua com bom desempenho junto ao eleitor. 
Outrossim, começam a brotar opositores com chance de sacudir 
essa tranquilidade do atual chefe do Executivo municipal. Um 
dos postulantes, João Vítor Xavier (Cidadania), já vem sendo 
trabalhado há bastante tempo. Agora surgem os nomes de Áurea 
Carolina (PSOL), Bruno Engler (PRTB) e Rodrigo Paiva (Novo). 
No entanto, a novidade deste pleito pode ser a candidatura do 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, pelo partido Patriota.

Dados colhidos pela Fiocruz, em par-
ceria com a UFMG e Unicamp, mostram 
que, durante o isolamento social, 41% 
dos brasileiros desenvolveram dores nas 

costas. Dentre os que já enfrentavam 
disfunções crônicas na região, 50% in-
dicaram que o desconforto cresceu no 
período analisado. Para o ortopedista 

e traumatologista, Bruno Mendes, isso 
acontece, pois em casa acabamos não 
nos atentando à postura. E isso, inclusive, 
pode trazer consequência.

87% das queixas em
condomínios são motivadas

por excesso de barulho
De acordo com levantamento da AABIC, o índice de 

reclamações em condomínios aumentaram 200% na 
pandemia e o principal motivo que incomoda 87% dos 
condôminos é o excesso de barulho, conforme pesquisa 
do aplicativo LAR.app. Como o número de pessoas que 
ficam a maior parte do tempo em casa aumentou des-
de o início da quarentena, a necessidade de uma boa 
convivência com os vizinhos virou questão primordial e 
inadiável. “Ninguém está feliz por estar em isolamento, 
mas precisamos tentar entender a situação dos outros 
condôminos, que estão trabalhando, estudando e 
adaptando suas atividades para dentro do lar”, lembra 
Leonardo Boz, co-fundador do LAR.app.

Formas de barrar
fake news nas eleições

ainda são limitadas
As lembranças dos estragos das fake news propagadas nas últimas 

eleições ainda são fortes. Absurdos como a “legalização da pedofilia” 
ou a “defesa do incesto” foram disseminados a milhões de brasileiros 
comprometendo a reputação de políticos e suas famílias. Mas, passa-
dos 2 anos, poucos artifícios eficazes foram criados e as investigações 
no Congresso sobre a questão ainda caminham. “A consciência ética 
e a fiscalização da administração pública seriam soluções em curto 
prazo para combater a disseminação de notícias falsas e do discurso 
de ódio nas eleições municipais. Porém, são muitos os desafios e, sem 
o compromisso ético com a democracia e a transparência, dificilmente 
encontraremos uma solução eficaz”, opina Flávio Nigro, professor 
especializado em direito virtual.

41% dos brasileiros desenvolveram
dor nas costas durante a quarentena
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132 anos de uberlândia foram comemorados
com crescimento na área da educação

sucessão de 2020 em
belo Horizonte terá
repercussão no país

marcelo de souza e silva começou a pré-campanha
com um discurso em defesa da recuperação econômica
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eleições 2020: medidas contra
as fake news ainda são tímidas

“Kit gay”, “defesa do 
incesto” e “legalização da 
pedofilia” são só alguns dos 

exemplos de fake news que 
circularam pelas redes sociais, 
especialmente no WhatsApp, 
nas eleições de 2018. Passa-
dos 2 anos, e em um perí-
odo particularmente difícil, 

o Brasil já tem data 
para seu próximo 
processo eleitoral 
democrático: 15 
de novembro. En-
tretanto, em relação 

às barreiras contra 
a propagação de 
notícias inverídicas 
na internet, pou-
co se avançou. O 

Congresso Nacional 

ainda trabalha na investiga-
ção de informações falsas 
propagadas durante o pleito 
passado e as próprias plata-
formas digitais vêm criando, 
lentamente, mecanismos 

para inibir a disseminação 
de mentiras. Mas, para Flávio 
Nigro (foto) professor espe-
cializado em direito virtual, 
muito dessa apuração ainda 
depende do próprio eleitor.

leíse costa

o que aprendemos com as 
eleições passadas sobre 
fake news? 

O caso mais emblemático 
seria o envolvimento da Cam-
bridge Analytica, empresa de 
análise de dados que teve sua 
equipe atuando na campanha 
eleitoral de Donald Trump, em 
2016. A companhia foi acusada 
de ter comprado o acesso a 
dados pessoais de usuários 
do Facebook. Com essas infor-
mações, a empresa criou um 
sistema que permitiu influenciar 
na escolha dos eleitores nas 
urnas. Deste modo, consegui-
mos perceber alguns cuidados 
para evitar sermos alvo de fake 
news. Um exemplo são as mí-
dias digitais, em especial com 
os nossos dados pessoais, além 
da preocupação de não permitir 
uma onda de desinformação.

em relação à propagação 
de mentiras sobre temas 
e/ou candidatos no último 
pleito, como o tribunal su-
perior eleitoral (tse) agiu? 

Muitas dessas representa-
ções que chegaram ao TSE ainda 
estão sendo objeto de análise. 
Ou seja, ainda não foram julga-
das. O que mais marcou para a 
Corte é a necessidade de eficiên-
cia dela no sentido de dar uma 
resposta mais rápida e num me-
nor tempo possível. Exatamente 
para que a imagem dos candida-
tos não ficasse comprometida. 
Tivemos várias liminares, por 
exemplo, em que o TSE determi-
nou que o Facebook mostrasse 
a identificação dos números dos 
IP’s das conexões usadas pelos 
candidatos nas redes sociais para 
que fossem detectados autores 
de notícias falsas. Atitude muito 
eficaz da parte do Tribunal. Após 
identificação, houve liminares 
de representações para retirada 
de conteúdos mentirosos da in-
ternet que estavam provocando 
discurso de ódio nas eleições 
de 2018.

quais são as principais mu-
danças para acabar com as 
notícias falsas nas eleições 
municipais deste ano? 

A consciência ética e a fis-
calização da administração 
pública seriam, de imediato, 
soluções em curto prazo para 
combater a disseminação de 
notícias falsas e do discurso de 
ódio nas eleições municipais. 
Porém, são muitos os desafios 
e, sem o compromisso ético 
com a democracia e a trans-
parência, dificilmente encon-
traremos uma solução eficaz. 
Existem algumas propostas, 
como restrição de propagandas 
eleitorais no Facebook e Goo-

gle, só que essa é uma questão 
complicada porque quando 
você restringir a veiculação de 
alguns materiais, devido ao 
argumento de que pode haver 
discurso de ódio, esbarra numa 
zona cinzenta que é a questão 
da liberdade de informação. No 
meu ponto de vista, são neces-
sárias iniciativas das platafor-
mas para garantir integridade 
do conteúdo. 

existe algum país que seja 
exemplo no combate às 

fake news durante elei-
ções que pode ou deve ser 
copiado? 

Existe o exemplo da Finlân-
dia. O país investe nas premissas 
básicas do conhecimento huma-
no. A propagação de discursos de 
ódio já é combatida nas escolas 
primárias. Esse processo, com 
base em ensino do pensamento 
crítico, faz com que o aluno 
comece desde cedo a moldar 
um tipo de reflexão que evita o 
comportamento de tomar inicia-
tivas a partir de notícias falsas. 
Esses jovens aprendem que não 
é possível confiar em qualquer 
informação nas redes sociais. E o 
mais curioso é que, na Finlândia, 
não é usada inteligência artifi-
cial ou ferramentas avançadas 
para fazer esse mapeamento. 
Simplesmente é um projeto 
que tem iniciativa na base do 
conhecimento, no qual a criança 
é instigada a pensar, conhecer e 
buscar informação a todo custo, 
o que a permite aprender por 
meio de uma formação crítica a 
ser mais criteriosa com o proces-
so de decisão. 

quais são as principais 
orientações para checar se 
um post ou mensagem nas 
redes sociais é verdade ou 
mentira?

Utilizar mais que um veícu-

lo de publicação e selecionar 

aqueles de alta circulação e 

confiabilidade. É bom também 

verificar se a notícia circula em 

mídias internacionais. Existem, 

inclusive, ferramentas como 

a “fake check”, que utiliza a 

inteligência artificial para cer-

tificar se o fato é verídico ou 

fake. Outra dica é ficar atento 

ao título, pois as notícias falsas 

possuem manchetes chama-

tivas e sensacionalistas para 

prender os leitores e chamar 

sua atenção. Por isso é sempre 

bom desconfiar de exageros e 

de informações extremistas ou 

vagas. E, acima de tudo, não 

ficar compartilhando conteúdo 

que há indícios de ser falso. É 

sempre importante que  se faça 

uma checagem.

A volta do presidente Jair Bolsonaro 
e sua comitiva dos Estados Unidos foi um 
susto. A bagagem estava repleta do maldito 
novo coronavírus.  Enquanto todos dor-
miam tranquilamente depois de um jantar 
simples, mas bem servido na aeronave pre-
sidencial, um dos principais assessores do 
presidente, o publicitário Fábio Wajngarten 
ardia em febre. O médico do presidente 
imediatamente o diagnosticou como in-
fectado. Wajngarten foi levado ao fundo da 
aeronave e recebeu remédios para baixar 
a febre e uma máscara, equipamento na-
quele momento considerado estranho para 
quem não era da área de saúde.  No voo, 26 
acabaram com o novo coronavírus e sinto-
mas variáveis.  O presidente Jair Bolsonaro 
só foi ter contato com o vírus tempos depois. 
As repercussões foram internacionais já 
que integrantes da comitiva estiveram no 
mesmo ambiente que o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, e alguns 
chegaram a cumprimentá-lo. Era o primeiro 
contato próximo do grupo do presidente 
com a nova realidade que estava fazendo 
o mundo parar. 

Ao chegar ao Brasil, o presidente foi 
informado pelo então ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, de que a situação 
era grave e ele deveria decretar isolamento 
total. “Vamos passar por uma tempestade, 
presidente. Se não houver uma quarentena 
cruel, nós veremos carros do Exército reco-
lhendo corpos nas ruas”, exagerou o mi-
nistro, mas o presidente Jair Bolsonaro não 
engoliu a isca. Os governadores e prefeitos 
sim. Como todos os países que estavam 
enfrentando a contaminação, os brasileiros 
foram mergulhados numa aventura que 

deixou sim mais de 120 mil mortos, muito 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGCs) 
inoperantes e trabalhadores desocupados 
e sem expectativas novas. 

Foi aí que a reação do presidente evitou 
uma queda dupla, a inevitável escalada da 
COVID-19 e a quebradeira generalizada. 
Do Gabinete de Segurança Institucional 
foram repassados dados de que a miséria 
aumentaria de forma exponencial e a pos-
sibilidade de ocorrências graves como tu-
multos, protestos e saques seria inevitável.  
O primeiro grupo de crise entendeu que era 
preciso reagir e rápido. A equipe econômica 
foi convencida a abandonar de vez o rigor 
fiscal e partiu para o chamado “orçamento 
de guerra”. Os investimentos na economia 
somando salários emergenciais, subsídios 
em crédito, ajuda para trabalhadores afas-
tados e repasse para estados na compen-
sação de perdas na arrecadação chegam 
perto de R$ 800 bilhões. Um buraco sem 
tamanho transformado em dívida, mas 
suficiente para evitar a quebradeira geral 
e consequências incalculáveis. 

No pós-guerra os aliados saíram vi-
toriosos, mas quebrados. Sem capital as 
empresas não decolavam, os trabalhadores 
sem emprego não consumiam e a fome 
rondava. Os Estados Unidos lançaram a 
ajuda econômica aos países da Europa 
Ocidental que salvou a economia, vidas 
e iniciou um ciclo de prosperidade. Foi o 
Plano Marshall que ouviremos muito falar 
no momento pós-pandemia. É por isso que 
chamamos a reação econômica por aqui 
de Plano Bolsonaro. Funcionou. Cidades in-
teiras fechadas. Empresas descapitalizadas 
e trabalhadores informais desesperados. 

O salário emergencial despejou na base 
da economia R$ 240 bilhões em todas as 
parcelas e ergueu um sistema econômico 
pela base. Não se trata de ufanismo, criti-
cas devem ser feitas, mas o programa foi 
bom e suficiente para o momento em que 
vivemos. Salvou vidas e desenhou a possi-
bilidade de uma arrancada melhor. Para 
sentir a diferença basta comparar com as 
economias dos nossos vizinhos e até entre 
emergentes. 

Além do salário emergencial, a equipe 
econômica venceu o seu viés liberal para 
entender que o momento era diferente. 
Medidas complementares fecharam o 
programa. Crédito direto para as pequenas 
e médias empresas, legislação emergencial 
para permitir a suspensão do contrato de 
trabalho com estabilidade posterior para o 
trabalhador e recomposição para estados 
e municípios das perdas na arrecadação. 

O Congresso colaborou e aprovou todas 
as medidas propostas pelo governo. A pro-
posta original do salário emergencial era de 
R$ 200 o Congresso fixaria R$ 500 e o presi-
dente Bolsonaro optou pelos R$ 600. Foi o 
oxigênio que manteve o paciente Brasil vivo 
e que acordou pronto para encarar a nova 
realidade. Na saúde, o velho Sistema Único 
de Saúde (SUS) provou a sua importância 
e o aprendizado dos profissionais da ponta 
garantiram atendimento e recuperação em 
níveis altos. Remédio? O presidente diz que 
a cloroquina ajuda, acredita quem quiser.  A 
novidade neste processo agora é que o povo 
decidiu e decretou o fim da quarentena. 
O vírus vai ficar por muito tempo ainda 
entre nós, o isolamento é que está sendo 
descartado.

eleição x Fake news 
m meio às desventuras cotidianas diante de um quadro de crise 
sanitária mundial, os brasileiros se prepararam para irem às ur-
nas em breve, com o intento de eleger mais de 5 mil prefeitos e 
milhares de vereadores de Norte a Sul do país, em uma singular 
festa da democracia, cuja cena venha ser permitida apenas para 

quem respira liberdade de opinião, de expressão e de imprensa. Com certeza, 
em outras localidades, onde o autoritarismo predomina, a realidade é bem 
diferente. As justificativas de administradores sem escrúpulos, ao lado de 
ditadores, é a falta de ambiente apropriado para se realizar uma mobilização 
popular, por conta da necessidade de se evitar aglomerações, como se essa 
realidade fosse preponderante. Mas tudo não passa de concebidas desculpas 
preconizadas pelos oportunistas de plantão.

Neste próximo dia 16, termina o prazo para a realização das con-
venções partidárias, destinadas à escolha de nomes que irão concorrer 
ao pleito. A partir de então, os pretendentes aos postos já podem rea-
lizar atos de campanha, sem se preocupar com os rigores da lei. Aliás, 
somente para ficar registrado para as futuras gerações, as aludidas 
convenções já vêm sendo realizadas desde o dia 31 de agosto de forma 
on-line e sem transtorno algum, especialmente nas grandes cidades.

Agora, a expectativa fica por conta dos debates referentes às campanhas. 
Roga-se a todos, o bom senso. Afinal, até então o horário gratuito no rádio 
e na TV sempre serviu de palco para manifestações, várias delas pouco 
republicanas. Pelo contrário, os eleitores se acostumaram a assistir acome-
timentos verbais entre os postulantes, muitas vezes com falas de baixo calão 
e denúncias sem comprovação. Um verdadeiro festival de besteirol. O ideal é 
usar o espaço concedido pela Justiça Eleitoral com a finalidade de apresentar 
propostas de administração e um currículo pessoal demonstrando a aptidão 
pública de cada um, em vez de se engalfinharem de maneira excêntrica.

Nesta época de comunicação virtual a responsabilidade dos atores polí-
ticos é ainda maior. Por exemplo, o execrável uso das redes sociais para fins 
não proativos tem sido uma realidade aqui e no mundo inteiro. Em muitas 
oportunidades o efeito é contrário, devido à disseminação de todo tipo de 
manifestação. Agora, em se tratando de eleição, não se deve permitir espa-
lhar as degeneradas fake news. Isso sim poderia ser interpretado como um 
ato de irresponsabilidade de seus autores, especialmente por ser um tema 
relevante, cuja finalidade é escolher os legítimos representantes da população 
que terão a responsabilidade de gerir o cotidiano de milhares de votantes.

A indispensável civilidade e o elevado grau de urbanidade são  adje-
tivos que fazem parte deste contexto, no momento em que a população 
mundial está sendo convidada a reinventar o “novo mundo”, por conta 
de um germe invisível, porém letal, que está trazendo desassossego a 
todos, sem distinção de coro, razão e religião. Assim, política de velhos 
hábitos, onde os fins justificam os meios, não deve ser levada mais a 
efeito. A finalidade desse evento é indicar o caminho para nortear a 
vida das pessoas, outrossim, sem arrogância, prepotência e dominação. 
Afinal, não existe mais o curral eleitoral, portanto, agressões verbais e 
qualquer coisa fora de moda. Abaixo os transgressores desta regra básica.

o plano bolsonaro

Arquivo pessoal
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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

eujácio silva

candidato do Patriota à PbH levanta
a bandeira da geração de emprego

O presidente Jair Bolsonaro confirmou 
no dia 2 de setembro que vai repas-
sar recursos para viabilizar a linha 2 
do modal. A verba de R$ 1,2 bilhão 

será transferida de uma indenização acordada 
na Justiça com a Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA), da Vale, que abandonou a concessão 
de linhas férreas.

Nas redes sociais, Bolsonaro destacou que 
a ampliação do metrô é uma obra aguardada 
por anos pelos moradores de BH. “A indenização 
relativa à devolução de trechos antieconômicos 
da Ferrovia Centro Atlântica será empregada no 
segmento Calafate/Barreiro, antigo sonho dos 
mineiros”, diz.

O governador Romeu Zema (Novo) come-
morou. “Mais um avanço e a conquista de um 
sonho antigo dos mineiros. Vamos viabilizar a 
linha 2 do metrô em BH”.

O repasse, feito em 60 parcelas mensais, 
começou a ser pago e incorporado ao Programa 
de Parcerias e Investimentos gerido pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial. O BNDES encaminhará o valor ao governo 
estadual, responsável pelas obras. A promessa 

é de que isso aconteça tão logo o acordo seja 
homologado pela Justiça Federal em Minas.

A linha 2 do metrô tem 10,5 quilômetros 
e, a partir da estação Calafate, margeando 
a Via Expressa, chegará ao Barreiro, com 7 
terminais previstos. A expectativa é de que 120 
mil passageiros sejam transportados por dia. 
Como algumas intervenções de infraestrutura 
no ramal já foram feitas, a expectativa é de 
que o sistema entre em operação em 36 a 48 
semanas depois do início das obras.

Verba
A liberação da verba foi anunciada em ou-

tubro de 2019 pelo secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade do Estado, Marco Aurélio Barcelos. 
Durante reunião da Assembleia Legislativa, na 
qual comentou sobre o cenário das 109 obras 
paralisadas no Estado, ele afirmou que seria 
investido R$ 1,2 bilhão, valor proveniente de 
indenizações das concessões ferroviárias, na 
linha 2 do metrô. A meta, segundo o secretário, 
seria expandir o número de usuários de 170 mil 
para 840 mil passageiros por dia.

Em agosto deste ano, o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes, sinalizou que 
o montante realmente seria destinado à 
ampliação do metrô de BH. E, no último fim 
de semana, o senador mineiro Carlos Viana 
(PSD) confirmou os repasses para a expansão 
do modal.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Infra-
estrutura e Mobilidade (Seinfra-MG) destacou 
que o governo de Minas trabalha para conse-
guir a estadualização da Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela 
operação e manutenção do sistema, e que pre-
tende conceder os serviços à iniciativa privada. 
Por meio do Twitter, o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) escreveu: “vamos aguardar”.

Já a CBTU declarou que a empresa “co-
memora esta ação integrada, uma vez que 
este projeto é uma demanda da cidade, e 
parabeniza todos os entes envolvidos nesta 
articulação que irá beneficiar milhares de 
mineiros. Sabemos da importância do trans-
porte metroferroviário para o desenvolvimento 
sustentável das cidades e para a qualidade de 
vida do cidadão”.

Esta é a primeira vez na história 
recente de Belo Horizonte que um 
autêntico mensageiro do setor 
comercial está participando como 

candidato à sucessão da Prefeitura Municipal. 
O representante do partido Patriota, Marcelo de 
Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), está con-
cordando em enfrentar este desafio atendendo 
apelo de centenas de lojistas e empresários da 
capital mineira que querem um nome conside-
rado legítimo emissário dessa classe”, declarou 
o comerciante José Ângelo de Souza.

Ele rememorou o fato de Marcelo estar nos 
bastidores da entidade há cerca de duas déca-
das, sempre proativo, defendendo o interesse 
do setor produtivo de Belo Horizonte. Ainda 
em relação à candidatura, Souza acrescentou 
que o presidente da CDL/BH tem experiência 
na área pública, pois demonstrou eficiência, 
quando na gestão do então prefeito Marcio 
Lacerda se tornou secretário Municipal da 
Regional Centro Sul, onde administrou as 
demandas de milhares de pessoas. Naquela 
oportunidade, o hoje candidato Marcelo pode 
ter ciência de como funciona a máquina públi-
ca municipal na sua genealogia.

Indagado sobre a sua bandeira de cam-
panha, o candidato Marcelo lembrou que o 
momento é de muita tristeza para aqueles 
que perderam os seus empregos. Segundo ele, 
a solução é colocar a PBH na linha de frente 
na luta pela retomada da economia, com a 
finalidade de minimizar a situação de muitas 
empresas que tiveram problema ao longo do 
tempo, inclusive nesse período de pandemia. 
“Isso vai facilitar o retorno da atividade produti-
va na cidade, mediante a contratação de novos 
funcionários, permitindo a melhoria no sustento 
das respectivas famílias”.

oposição a Kalil

No dia seguinte a ser ratificado pelo 
partido Patriota como candidato durante 
convenção, Marcelo disse à imprensa que 
o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) não é 
acolhedor com quem quer investir na cidade e 
que existem problemas em sua administração 
referentes à mobilidade, educação, saúde e 
segurança.

Após ser homologada pelo PSOL, a depu-
tada federal Áurea Carolina já está em plena 
campanha e promete ser crítica ao atual 
gestor. Em sua avaliação, Kalil, entre tantas 
falhas, deixou a população mais humilde 
entregue à própria sorte. “Agora ele está 
distribuindo cesta básica para moradores de 
algumas comunidades, usando a pandemia 

como desculpa. Mas é só terminar o período 
eleitoral que isso será tirado da população. 
Trata-se de decisão eleitoreira”, sentencia a 
deputada.

Por seu turno, o ex-vereador e atual depu-
tado estadual João Vitor Xavier (Cidadania), 
com o apoio do Democratas, via senador Rodri-
go Pacheco, promete ser cáustico, pontificando 
as possíveis mazelas do prefeito da capital.

A imprensa ainda não sabe qual vai ser a 
postura adotada por dois outros nomes com ra-
zoável potencial de votos: o deputado Bruno En-
gler (PRTB) e Rodrigo Paiva (Novo). O primeiro, 
como já anunciado, conta com apoio declarado 
do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Paiva vai 
ter em seus encontros públicos a presença do 
governador Romeu Zema (Novo).

Os marqueteiros de plantão apostam que 
Marcelo de Souza e Silva, Áurea Carolina, João 
Vítor Xavier, Rodrigo Paiva e Bruno Engler, com 
certeza irão bater de frente com Kalil, especial-
mente neste período inicial de campanha.  A 
expectativa nutrida no âmbito da política mu-
nicipal é saber se essa estratégia será suficiente 
para diminuir a enorme popularidade do chefe 
do Executivo da capital.

marcelo de souza e silva destaca
a necessidade de promover o

crescimento econômico na capital mineira
áurea carolina já está
em plena campanha

Bolsonaro confirma verba para criação
da linha do metrô Calafate/Barreiro
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A solução é
colocar a PbH

na linha de
frente na luta pela 

retomada
da economia

mdb de nova lima
Ao tomar conhecimento de seu afastamento da presidência 

do diretório municipal do MDB de Nova Lima, o empresário 
saulo serra disse que a cúpula de seu partido agiu de maneira 
truculenta. “Eles foram de certa forma até irresponsáveis ao 
tomarem a decisão sem sequer ouvir a minha defesa e/ou 
opinião. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. No 
momento em que a sigla estava discutindo nomes para dis-
putar o pleito em uma importante cidade, uma decisão desta 
só pode ter sido sugerida por alguém que não tem o menor 
bom senso”, arrematou.

secretários desconhecidos
Ao longo de um ano e meio do governo romeu zema 

(Novo) constatou-se que a sua equipe é a mais desconhecida 
de todos os tempos. Em geral, a população praticamente não 
conhece quem são os seus secretários de Estado. Também idem 
em relação ao comando das principais estatais, como a Cemig 
e Copasa, empresas que lidam diretamente com o público. Esta 
foi a conversa ouvida na porta do Café Nice, no Centro de BH.

cenas de guerra
Enquanto o projeto de reforma da Previdência era debati-

do nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), e temendo manifestações hostis, foi montado um 
super esquema de segurança local, inclusive, com atiradores 
no teto do prédio principal da ALMG. Uma verdadeira cena de 
guerra, diga-se de passagem.

sucessão em uberlândia
Quase sempre ao visitar Belo Horizonte, o ex-deputado 

estadual Felipe Attiê dizia a amigos: “vou ser eleito prefeito 
de Uberlândia”. Agora, segundo pesquisas eleitorais, o ex-par-
lamentar aparece em um dos últimos lugares na preferência 
dos eleitores da capital do Triângulo Mineiro.

Política em Vespasiano
Comentários ouvidos nas imediações da Assembleia Legis-

lativa indicam que a atual chefe do Executivo de Vespasiano, 
ilce rocha (PSDB), pode repensar o projeto de disputar a 
reeleição, já que seu ex-aliado político carlos murta (MDB) 
entrou para valer na luta, buscando voltar ao comando da 
prefeitura local.

eleição em bH
“O deputado João Vitor xavier (Cidadania) vai bater pe-

sado durante a campanha, apresentar denúncias e mostrar as 
mazelas da administração Alexandre Kalil (PSD)”. Essa frase é 
ouvida nos bastidores da política de BH. No entanto, segundo 
amigos, o prefeito da capital também tem suas munições con-
tra o seu desafeto. Vale dizer que a sucessão de Belo Horizonte 
tende a ser uma briga de elevada temperatura. Cruz credo!

Presidente populista
O presidente Jair Bolsonaro abandonou de vez o seu discur-

so com viés ideológico e aderiu completamente ao populismo. 
Por exemplo, ao lançar o programa Casa Verde e Amarela, em 
substituição ao Minha Casa, Minha Vida, o fez com a finalida-
de de se tornar mais próximo do povo”, comenta a jornalista 
Patrícia campos mello.

odelmo faz homenagens
O prefeito de Uberlândia odelmo leão (PP) homenageou 

de forma on-line, 25 cidadãos com destaque aos indicados 
pelo líder do Executivo: o médico coordenador de urgência e 
emergência, clauber lourenço, e a prestadora de serviço na 
área de limpeza rosângela gonçalves Ferreira.
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mercado de games cresce com isolamento e
espera faturar us$ 153,9 bilhões este ano

ão é novidade que a economia teve 
um recuo por consequência da pan-
demia da COVID-19. Alguns mercados 
sofreram e, agora, depositam sua 

esperança na flexibilização do comércio. Mas 
um setor promissor passa quase ileso por este 
momento e, inclusive, tem crescido: o mercado 
de games. Segundo pesquisa da Superdata, em 
março deste ano, o segmento já havia superado 
US$ 10 bilhões de dólares no mundo, o que 
significa um montante de R$ 56 milhões.

Quando comparado com 2019, o cenário 
atual aponta um maior aumento nos jogos 
de console (videogames de mesa), com 42%, 
em seguida vem os jogos para celulares (14%) 
e, por último, os de computadores (12%). Um 
relatório feito pela Newzoo mostra que os games 
para dispositivos móveis devem gerar US$ 77,2 
bilhões, alta de 13,3% diante do ano passado. 
Já o setor como um todo deve expandir 9,3%, 
com expectativa de acumular um montante 
de US$ 153,9 bilhões, panorama que inclui o 
pós-pandemia.

A América Latina deve ter o maior cresci-
mento do mundo: 10,3%. Mas, ao todo, a região 
representa apenas 4% da receita relacionada a 
jogos global. A projeção da Newzoo ainda revela 
que o ramo vai atrair 2,6 bilhões de usuários 
ainda em 2020.

Segundo o sócio e diretor da eBrainz, con-
sultoria especializada em games e eSports, Beto 
Vides, a principal razão para este aumento é, 
justamente, o distanciamento social. “Os jogos 
estão oferecendo uma distração atraente para 
quem está em casa e procura alguma forma de 
passatempo, diversão ou mesmo de interação 
social remota – já que é possível, literalmente, 
interagir com quem está do outro lado do 
mundo. Isso impacta, até mesmo, na saúde 
das pessoas”.

Ele acrescenta que o ecossistema de games 
e jogos eletrônicos é imenso, parecido, inclusive, 
com o biológico, onde elementos diversos se in-
terconectam. “Abrange desde grandes, médias e 
pequenas empresas desenvolvedoras, estúdios 
e distribuidoras de conteúdo, a fabricantes de 
plataformas, componentes e varejistas que 
comercializam produtos. O segmento também 

abarca clubes de esportes eletrônicos, feiras, 
eventos, além de uma vigorosa mídia endêmica 
especializada”.

O mercado atrai ainda uma massa de con-
sumidores que, segundo ele, são exigentes. 
“Os shoppers desse setor têm características 
peculiares. É um público que gosta de ser bem 
tratado, sob medida pelos players da indústria. 
Os gamers sabem do seu potencial como consu-
midores e exigem tratamento diferenciado das 
marcas que querem abordá-los. São pessoas 
concentradas em seus jogos favoritos e que bus-
cam interatividade produtiva em escala global”.

Futuro

“Segundo resultado apresentado pela 19ª 
Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, 
da consultoria PwC, o mercado de games no 
Brasil deve crescer em torno de 5,3% até 2022. 
Apenas com jogos de celulares, segundo a PwC, 
o faturamento subirá de US$ 324 milhões, em 
2017, para 878 milhões de dólares em 2022”, 
afirma Vides.

O Brasil não fica de fora dos altos índices. 
“O faturamento estimado do mercado nacional 
de jogos digitais chegará a US$ 1,756 bilhão. O 
levantamento analisou 15 segmentos da área 

em 53 países e indicou que a receita global 
deve chegar a US$ 2,4 trilhões em 2022 contra 
US$ 1,9 trilhão registrados em 2017. De acordo 
com a PwC, os ramos de publicidade digital e 
games são os que mais crescerão até 2022 – a 
expansão média anual prevista é de 12% e 15%, 
respectivamente”.

Paixão que vira profissão

Na vida ele é conhecido como Gustavo 
Gonçalves, mas no mundo dos games ele é 
o Shoowtime, jogador da Imperial e atual 
campeão do Campeonato Brasileiro de CS:GO 
(CBCS). “Desde criança era apaixonado por 
videogame, por isso, conheci o CS muito cedo. 
Quando cresci vi que minha paixão poderia 
virar meu trabalho e isso só fez aumentar meu 
interesse nos jogos”.

Shoowtime percebeu que poderia ganhar a 
vida com os games em 2015, quando venceu a 
Golden Chance e teve a oportunidade de morar 
fora do país. Para ele, a quantidade de jogadores 
e de público é um grande fator para a ampliação 
do setor. “Com isso, mais empresas se interessam 
pelo mercado, investem e temos um ciclo que 
contribui para que o nosso cenário cresça e fique 
ainda mais profissionalizado”, finaliza.

games devem atrair 2,6 bilhões de novos usuários
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o que o brasil vai ter após a pandemia da coVid-19
Para nós do Brasil “falta honestidade 

dos políticos” em colocarem o dinheiro que 
foi posto pelo governo federal à disposição 
dos governadores e prefeitos no lugar certo. 
Ou seja, nosso país tem total condição de 
superar essa crise humanitária e econô-
mica com recursos que já estão em mãos 
de políticos. Cada solução tomada por 
governos honestos como a Coreia do Sul 
onde nada parou, mas o governo central 
colocou a disposição de toda a população 
testes da COVID-19 em todo território da 
Coreia e somente as pessoas que estives-
sem doentes eram colocadas em hospitais. 

No Brasil onde 40% do Congresso 
(Câmara e Senado) ainda são do go-
verno anterior, bem como o Supremo 
Tribunal onde dos 11 ministros, 6 foram 
nomeados pela gestão passada, o governo 
federal foi obrigado a não liderar as ações 
contra a pandemia, mas a delegar para 
os governadores e prefeitos as ações e, na 
verdade, paralisaram o país inteiro o que 
vai nos trazer uma recessão jamais vista no 
país. Mesmo assim, o ministro da Economia 
liberou um montante de dinheiro que 
poderia ajudar muito, mas os líderes que 
são governadores e prefeitos conseguiram 
desaparecer com toda verba sem terem 
feito quase nada contra a pandemia. 

Mas teremos, com toda certeza, uma 
distribuição de nossa economia, trazendo 

aproximadamente 20 milhões de desem-
pregados e 29 milhões de pessoas sem casa 
para morar, além de 40 milhões de pobres 
e pedintes.  

Se nossos políticos não deixarem de 
ser gananciosos e ladrões do dinheiro do 
povo, a solução para o país não virá. Se 
houver uma ação efetiva, no entanto,  a 
população poderá sofrer menos, pois nosso 
país somente com nossos produtos na área 
de  agro, podemos alimentar 1,6 bilhões 
de seres humanos conforme a ministra da 
Agricultura. 

A imprensa ainda carrega consigo 
todos os defeitos dos governos anteriores, 
o que é escondido da população, que nos 
últimos 20 anos os governadores conse-
guiram empobrecer 40% da nossa popu-
lação com impostos absurdos, conforme 
segue: botijão de gás R$ 42 (Brasil), R$ 6 
(Argentina), R$ 4 (USA); água/m3 R$ 0,90 
(Brasil), R$ 0,30 (Argentina) e R$ 28 (USA); 
automóvel médio R$ 80 mil (Brasil), R$ 40 
mil (Argentina) e R$ 38 mil (EUA). 

O político brasileiro conseguiu co-
locar uma taxa de imposto que mata, 
por ano, mais que qualquer pandemia, 
enchente, bala perdida e acidente de 
trânsito. Nosso país já chegou a criar 
1 milhão de novas empresas, mas o 
tributo assassino elimina 1,5 milhão 
delas anualmente. 

 usA ............................6%

 Argentina ..................16%

 chile ..........................18%

 méxico ......................21%

 colômbia ..................22%

 brasil ........................56%
(Temos muitos impostos 
uns sobre os outros)

A maior herança (maldita) foi deixada 
pelos últimos 20 anos pelos governos 
anteriores. Na realidade nossos políticos 
antigos necessitam de uma completa reci-
clagem neste momento atual, eliminando: 
a corrupção, os desvios do dinheiro do povo 
e passando por um processo de renovação 
completo, sem politicagem, mas com 
inteligência, com trabalho honesto para 
assim podermos combater as pandemias 
que vierem pela frente.

Para melhor esclarecer, po-
deremos comparar os países que 
são próximos do nosso e qual é a 
carga tributária da população que 
trabalha.

Falta dinheiro
Segundo o jornalista e analista econômico, carlos Alberto 

sardenberg, o governo federal está prometendo um verdadeiro 
“balaio” de bondades, mas por enquanto, não sabe onde tirar 
dinheiro para incrementar tantos programas sociais.

empresários satisfeitos
Os empresários estão aplaudindo o novo programa da 

Caixa, visando o financiamento das habitações do Casa Verde 
e Amarela. “Vai injetar muito dinheiro no segmento imobiliário 
e isso é tudo que eles querem”, diz a jornalista Juliana rosa.

o pai do programa
É consenso em Brasília que a atuação do presidente da Câ-

mara Federal, deputado rodrigo maia (DEM-RJ), foi o grande 
articulador que veio culminar com o pagamento do valor de R$ 
600 de auxílio emergencial para as pessoas menos favorecidas. 
Mas a estas alturas, o governo federal já absorveu todos os 
loiros da empreitada. Coisas da política brasileira.

racismo lá e cá
“Racismo está sendo colocado em pauta, mas é um tema 

muito difícil de se lidar. Os Estados Unidos estão enfrentando 
uma crise por esse motivo e aqui no Brasil o assunto também 
ganha as praças públicas”. Opinião do filósofo luiz Felipe 
Pondé.

Violência carioca
Para alguns representantes da imprensa nacional, não foi 

nada proveitosa a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) 
impedindo ações policiais nas comunidades cariocas. “O fato 
fez com que os malandros agissem livremente, deixando a 
população verdadeiramente em pânico”, analisam.

sem reforma
O economista e cientista político ricardo sennes vaticina: 

“É complicado falar em aumentar a carga tributária, quando 
o governo federal não teve condições de fazer a reforma admi-
nistrativa e com isso diminuir os seus próprios gastos. É uma 
verdadeira falácia e falta de bom senso”.

Pandemia duradoura
Durante debate na Tv Cultura, o médico paulistano dante 

senra disse: “Lamentavelmente, a pandemia não vai acabar 
apenas pelo fato de que as pessoas assim o querem. Isso só 
vai acontecer quando a ciência encontrar uma vacina e o me-
dicamento para eliminar o germe”.

Falando sozinho
A cena é real. Na avaliação dos cronistas políticos de Brasí-

lia, o vice-presidente da República, Hamilton mourão, no que 
se refere ao desmatamento da Amazônia, está falando sozinho. 
Ele e o ministro do Meio Ambiente, ricardo salles, caminham 
em sentido contrário. “Assim fica difícil encontrar uma solução 
para as brigas envolvendo o tema”, aponta os comunicadores.
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COVID-19: 57% dos pequenos
negócios retomaram atividades

om a flexibilização do iso-
lamento social, diversas 
empresas de comércio e 
prestação de serviços re-
tomaram suas atividades. 
Uma pesquisa da startup 

SumUp, instituição financeira com foco 
nos pequenos negócios, apontou que, em 
julho, 57% do setor já voltou a funcionar 
plenamente no país. Em levantamento 
anterior, realizado em maio, o número 
estava em 37%. Os dados são otimistas e 
um alívio aos empreendedores que viram 
sua principal fonte de renda despencar no 
início da pandemia.

Dentre os ramos que retornaram em 
julho estão serviços de limpeza, especial-
mente lavagem automotiva (lava-jatos), 
com 80% de funcionamento, seguido por 
marcenaria (58%) e manutenção e reparos 
(55%). Mais da metade (53%) dos serviços 
de saúde, como consultórios médicos, den-
tistas, psicólogos e veterinários também 
voltaram a funcionar normalmente.

Por outro lado, serviços esportivos 
(29%) e fotografia (26%) registraram um 
retorno ainda tímido. No caso dos serviços 
de educação, somente 18% informam ter 
retomado. Já o setor de eventos segue 
praticamente parado desde o início da 
quarentena no país. Apenas 7% disseram 
ter voltado às atividades.

O fotógrafo Jorge Santos está sem 
trabalhar desde abril, quando o serviço 
não essencial deixou de funcionar. Desde 
então, ele teve dificuldades em pagar suas 
contas que continuaram chegando e se 
acumulando. “Meu ramo está diretamente 

ligado ao de eventos, que foi um dos mais 
prejudicados. Sem poder realizar festas, 
casamentos, formaturas, entre outros, fi-
quei sem trabalho e renda. Nesses últimos 

meses fui me virando como podia, ofere-
cendo pacotes antecipados e com desconto 
pela internet, serviços de digitalização de 
imagens, restauração de fotografias”, diz.

O profissional salienta que tentou 
recorrer ao auxílio emergencial do 
governo de R$ 600, mas seu cadastro 
não foi aprovado. “Demorou para fazer 

a análise e não fui contemplado. Agora, 
alguns eventos estão sendo feitos como 
casamentos. Mesmo que restrito para 
poucas pessoas, as noivas não deixam 
de contratar um fotógrafo para eternizar 
a data”.

Para o economista Ricardo Carvalho, 
a liberação da retomada das atividades 
dos pequenos negócios pode evitar que 
muitos fechem as portas de vez. “Eles já 
estavam com o funcionamento paralisado 
desde o começo da crise sanitária, sendo 
que a maior parte depende da renda do 
trabalho para sobreviver. Quem adotou 
vendas on-line ou delivery teve o prejuízo 
reduzido, mas o faturamento não se iguala 
ao presencial”.

Ele alerta que a volta das atividades 
deve ser encarada com ainda mais respon-
sabilidade. “Não é porque foi liberado que 
a COVID-19 está totalmente controlada. As 
medidas de higiene e proteção precisam 
continuar. Inclusive, será um dos aspectos 
para que o negócio conquiste a confiança 
dos clientes. Estabelecimentos que man-
tém as regras de distanciamento, dispo-
nibilizam álcool em gel e os funcionários 
utilizam os equipamentos de segurança 
como máscara, serão melhores avaliados”, 
afirma.

Ainda segundo Carvalho, uma manei-
ra de aumentar o faturamento é investir 
nas redes sociais ou até mesmo criar 
promoções. “É uma ferramenta gratuita 
e ao alcance de todos. O momento é de 
atrair a atenção do cliente para que ele 
volte a consumir em níveis semelhantes 
aos de antes da pandemia. Por mais 
que o lucro não seja bom no início, a 
tendência é de melhora nos próximos 
meses”, finaliza.

dentre os serviços estão empresas de limpeza, marcenaria e manutenção
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USAR MÁSCARA SALVA VIDAS.

Para saber mais, acesse pbh.gov.br/coronavirus

  Use máscara para proteger você e quem você ama. Na rua, no ônibus, 
no metrô e em todos os lugares. Sempre cobrindo o nariz e a boca.

  Lave bem as mãos com água e sabão. Também lave as mãos  
sempre que tocar na máscara ou quando chegar a qualquer lugar.  
Ou use álcool em gel 70% para higienizar.

  Evite aglomerações e, se puder, fique em casa. O isolamento ainda  
é a melhor maneira de proteger você e sua família contra o vírus. 

NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS,
É FUNDAMENTAL SEGUIR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS • COVID-19

EM BELO HORIZONTE

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

Em seu primeiro mandato, o senador Carlos Viana do PSD-MG foi 
o parlamentar mineiro que mais se esforçou para trazer recursos para 
o metrô de BH. Ele buscou a multa que devia ser paga pela Ferrovia 
Centro Atlântica de mais de R$ 1,2 bilhão e que será usada na cons-
trução da linha 2 do metrô da capital mineira, entre  o Calafate e o 
Barreiro. Viana, inclusive, já convidou o presidente Jair Bolsonaro para 
presidir o ato de transferência do dinheiro que vai cair numa conta do 
governo de Minas, no BNDES.

Palmas para o Viana

Se
na

do

rePercussão nA cÂmArA. O vereador Gilson Reis (PCdoB) foi à 
tribuna para dizer que o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro 
faz parte da estratégia eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte. 
No entanto, até agora ninguém conhece o candidato dele. Lula 
teve 8 anos de mandato e com ele o metrô não andou nenhum 
metro. O mesmo aconteceu com Dilma. Nasceu e foi criada em 
Belo Horizonte, foi presidente 6 anos e também com ela o modal 
não avançou nada. E o Bolsonaro, com menos de 2 anos, pode 
fazer o que os governos petistas não fizeram.

Homem de PAlAVrA - O prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), 
concluiu a iluminação da MG-462 entre Belo Horizonte e Caeté. 
Ele está cumprindo o que prometeu.

o fim do aeroporto do carlos Prates vai apenas transfe-
rir o problema para a região da Pampulha. A dificuldade não 
é o espaço, e sim aeronaves sem condições técnicas de voar. 

se a diretoria do cruzeiro não tomar atitudes sérias, o 
clube pode amargar uma terceira divisão. Se não passar a 
vencer pode entrar na zona de rebaixamento

o governo anunciou nova licitação para a BR-040 entre o 
Rio e Brasília. Uma empresa para administrar Rio a BH e outra 
para BH/Brasília. A atual Via 040 desistiu da empreitada.

Paulo guedes não gostou da informação dada pelo presi-
dente Bolsonaro a respeito da liberação de recursos para o metrô 
de BH. Segundo o ministro, o chefe do Executivo deveria fazer 
o anúncio na capital mineira depois do acordo ser referendado 
pela Justiça.

domingo dia 06 de setembro

Escritor Olavo Romano
Desembargador Wanderley Paiva

segunda-feira, 07

Dia da Independência do Brasil
Jornalista Camila Campos - Rádio Itatiaia
Ex-deputado Pinduca Ferreira
Márcia Helena Gonçalves

terça-feira, 08

Maria Lucia Guedes - Contagem
Fernanda Marques Capanema
Leandro Batista

quarta-feira, 09

José Maria Sabará
Sra. Maria Célia Porto - esposa de Arlindo Porto
Maria Cristina Gangana
Ex-governador Eduardo Azeredo
Paulo Ponce - jornalista e advogado

quinta feira 10

Senhora Noemia Duarte
Advoga Mari Izabel Riane
Jason Duarte

sexta-feira, 11

Márcia Trindade - Barra Longa
Ex-vereador Sérgio Coutinho
Jornalista Mirtes Helena Scalioni
Flavio Galizzi

sábado, 12 

Dia da Seresta
João da Maroca
Maria da Conceição Machado

sesc Venda nova oferece atendimento
de saúde gratuito à população

Mesmo durante a pandemia, 
é importante manter a rotina de 
saúde em dia. Por isso, as Uni-
dades Móveis de Saúde do Sesc, 
consultórios equipados com infra-
estrutura moderna e que oferecem 
serviços variados à população, 
como consultas e exames, estão 
de volta e com todos os cuidados 
para atender em segurança. 

A partir do dia 8 de setembro, 
a unidade do Sesc em Venda 
Nova abre as portas e oferece à 
população atendimento de saúde 
gratuito e de qualidade por meio 
das unidades móveis do “Odon-
toSesc”, dedicada aos cuidados 
com a saúde bucal;  “Sesc Saúde 
Mulher’,  com foco de atuação no 
rastreamento do câncer do colo 
do útero e de mama; e “MedSesc 
Oftalmologia”, unidade móvel 
de saúde dos olhos. A iniciativa 
integra o projeto Sesc Praça da 

Saúde e os caminhões ficarão 
lotados no Sesc Venda Nova, até 
11 de dezembro.

O OdontoSesc oferecerá trata-
mentos de cáries extensas, cirur-
gias simples como extrações e res-
tos radiculares, além de abcessos 
intraoral e pulpites (inflamação 
da polpa dentária). Já o MedSesc 
Oftalmologia realizará consultas 
e exames complementares, além 
de prevenção de doenças ocula-
res.  A Unidade Móvel Sesc Saúde 
Mulher oferecerá às mulheres 
atendidas exames citopatológicos 
(Papanicolau) e mamografia.

Nos meses de Campanhas do 
Outubro Rosa e Novembro Azul, 
serão oferecidas consultas com 
médicos do “Sesc Centro de Exce-
lência em Saúde” de diferentes 
especialidades, como cardiologia, 
ginecologia, oftalmologia e der-
matologia.

O Sesc Praça da Saúde é um 
projeto que leva atendimento por 
meio das Unidades Móveis de 
Saúde do Sesc e busca ampliar o 
acesso à saúde de forma gratuita 
aos trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo e seus 
dependentes e, preferencialmen-
te, para o público em situação de 
vulnerabilidade social, aos pais e 
alunos do Colégio Sesc, Projeto 
Habilidades de Estudo (PHE), 
Cria Sesc, idosos +60, Rede Sesc 
de Ação Comunitária, além do 
público geral.

 A iniciativa é uma realização 
do Sesc e conta com a parceria 
da Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte. Em todos os 
atendimentos, o Sesc segue os 
protocolos de segurança e higie-
ne, conforme decretos municipais 
e determinação da Secretaria 
Estadual de Saúde.

Jornalista Pedro costa, (comunicação da Fiemg), Wagner
espanha (tV record minas) e o homem forte da comunicação

institucional da cemig, roberto bastianetto, em pose para esta coluna
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médico HemAtologistA e PAtologistA clínico

dAniel diAs ribeiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

nat macedo

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

isolamento social aumenta
queixa de dor nas costas

Uma pesquisa realizada pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), em conjunto com a 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) apontou que, 
41% dos brasileiros desenvolveram dores 
nas costas durante o isolamento social. 
Dentre os que já enfrentavam disfunções 
crônicas na região, 50% indicaram que o 
desconforto cresceu no período analisado. 

O ortopedista e traumatologista Bruno 
Mendes explica que os problemas na co-
luna são uma das maiores causas de con-
sulta. “No momento em que vivemos, o 
home office se tornou uma prática comum 
e, quando aliada ao sedentarismo, as quei-
xas de dores tendem a aumentar, sendo 
mais frequentes na lombar e cervical”.

Isso acontece porque, durante o traba-
lho em casa, é comum passarmos muitas 
horas na mesma posição. “E, geralmente, 
essa postura não é adequada, como ficar 
no sofá, cama, mesa com altura ruim e 
em cadeiras que não são ergométricas. 
Já a falta de exercícios físicos enfraquece 
a musculatura que sustenta a coluna, for-
çando ainda mais essa região e causando 
desconforto”.

O especialista esclarece que quando 
a dor na coluna é originada pela má 
postura tende a ser mais muscular. 
“Ela fica localizada na região lombar ou 
cervical e não irradia para os membros 
superiores e nem inferiores. Além disso, 
ocorre aumento do desconforto quan-
do exige uma força maior dos grupos 

musculares envolvidos, por exemplo, 
carregar peso, agachar, subir escadas, 
academia”.

Segundo Mendes, essa é uma dor 
que pode evoluir para algo mais grave. 
“Manter a musculatura fraca durante 
um longo período aliado a uma grande 
exigência muscular pode predispor a um 
desgaste ósseo e das vértebras, se nada 
for feito, começa a acometer o disco 
vertebral, que é a porção não óssea, o 
que pode evoluir para a hérnia de disco e 
com acometimento neurológico”, afirma. 

É possível saber que a dor pode ter 
se tornado mais grave através de alguns 
sintomas. “São sensações mais intensas, 
com irradiação para os membros inferio-
res ou superiores, que já não costumam 
aliviar com analgésicos comuns e nem 

repouso. Os pacientes sempre se queixam 
de não conseguir encontrar uma posição 
em que fique confortável. Além disso, a 
pessoa pode perder a sensibilidade dos 
membros, da região genital, perda de 
força nos braços ou pernas e controle dos 
esfíncteres”.

Alguns desses sinais foram sentidos 
pela auxiliar administrativa Paloma Cal-
das. “Improvisei meu home office em uma 
mesa e cadeira que não são adequadas e 
é aquilo, a gente vai relaxando, fica torto, 
pega o notebook e vai pro sofá. Quando 
minha coluna começou a doer, imaginei 
que fosse isso, me automediquei, mas 
não trabalhei a postura. Depois de um 
tempo as dores foram ficando mais in-
tensas. O que mais me assustou foi um 
dia em que eu fui levantar e a minha 
perna estava muito fraca. Essa sensação 
seguiu por um tempo e achei melhor 
procurar um ortopedista. Ele me receitou 
alguns medicamentos e, inclusive, me 
ensinou a melhorar a posição em frente 
ao computador”.

Mendes acrescenta que a pessoa deve 
priorizar uma cadeira confortável, em que 
a coluna permaneça ereta a maior parte 
do tempo. “A tela do computador deve 
estar na altura dos olhos, de forma que 
a cervical não fique na posição de flexão 
e nem em extensão por longos períodos, 
um apoio para os pés para que os mem-
bros inferiores fiquem relaxados e evitar 
ficar na mesma posição durante muito 
tempo. Alguns hábitos antes e depois da 
jornada de trabalho podem ajudar como 
fazer pausas a cada 30 minutos, repetindo 
alguns alongamentos tendo como foco 
reduzir a carga nas costas e ombros”.

“No momento em
que vivemos, o
home office se

tornou uma prática
comum e, quando

aliada ao sedentarismo,
as queixas de dores
tendem a aumentar

sendo mais
frequentes na

lombar e cervical”
Problema pode evoluir para algo mais grave

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t

Vacina contra a COVID-19 deve chegar em 2021
e está na fase mais complexa de testes

A inda não é possível 
definir uma data 
para a produção 
da vacina contra 

a COVID-19, contudo, dificil-
mente, teremos o produto 
este ano. O desenvolvimento 
demanda um longo período 
de estudos e testes. Vários 
laboratórios estão na fase 3, 
que precisa de um número 
grande de voluntários e de 
um tempo extenso de tes-
tagem.

A fase 3 é realizada por 
meio de ensaios clínicos 
randomizados quando você 
escolhe um número amplo 
de voluntários. Uma parte 
receberá a vacina e outra o 
placebo (tratamento inerte, 
usado como se fosse ativo, 
por exemplo, uma injeção de 
soro fisiológico). É um teste 

cego, ou seja, as pessoas não 
sabem se tomaram a vacina 
ou o placebo. A partir daí, elas 
precisam ter contato com a 
COVID-19.

O Brasil tem sido escolhi-
do para a fase 3 porque o co-
ronavírus está circulando em 
vários locais com um grande 
número de infectados, o que 
é fundamental para saber 
a eficácia da vacina. Nessa 
etapa, os laboratórios conse-
guem comparar resultados 
dos voluntários para verificar 
se a dose tomada é suficiente 
para a produção de anticor-
pos e controlar a infecção 
pelo vírus.

Durante todo o processo, 
os laboratórios analisam se o 
volume do produto ou qual 
o número de doses deve ser 
utilizado na vacina para que 

ela seja eficaz na produção 
de anticorpos pelo ser hu-
mano. É um processo que 
demanda tempo porque os 
voluntários precisam ter con-
tato com o vírus e serem ava-
liados regularmente. Outro 
aspecto importante é se as 
pessoas terão efeitos colate-
rais e como eles podem afe-
tar a saúde delas. São obser-
vações e testes demorados. 
          É necessário que os estu-
dos gerem respostas precisas 
e que não prejudiquem a 
população para que a vacina 
seja realmente eficaz. Por esse 
motivo, apesar de estarmos 
na fase 3, provavelmente, os 
laboratórios só terão esses re-
sultados no início do próximo 
ano, quando poderão iniciar 
a fabricação e distribuição das 
vacinas.
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leíse costa

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

quase 90% das reclamações em
condomínios são sobre barulhos

O s psicólogos definem os 
humanos como seres 
gregários, aqueles que 
necessitam de socializa-

ção, por isso o isolamento social 
castiga tanto as pessoas, mas 
parece que convivência demais 
também atrapalha. Isso porque 
com a população por mais tem-
po em casa devido à pandemia, 
síndicos de condomínios foram 
bombardeados com o aumento 
em notificações, advertências e 
multas. Segundo a Associação das 

Administradoras de Condomínios 
(AABIC), o número de reclamações 
aumentou 200% de março a julho 
deste ano.

A principal razão da discórdia 
citada por condôminos são os 
barulhos (87%), segundo a base 
de dados do aplicativo LAR.app, 
uma ferramenta de administra-
ção. E a barulheira pode variar 
desde vizinhos que falam muito 
alto, aparelhos eletrônicos com 
volume acima do permitido e em 
horários inapropriados até refor-
mas dentro dos apartamentos. 
Só a questão de sons advindos de 
reparos cresceu 307% em relação 

à média pré-pandemia. E não é 
por acaso, segundo a plataforma 
GetNinjas, a procura por serviços 
de reformas cresceu 59% em 
julho, comparado com o mesmo 
período do ano passado.

Um levantamento do Sindi-
coNet, que entrevistou mais de 2 
mil síndicos de todos os estados 
brasileiros, também reforça esse 
cenário: 59% dos administradores 
de prédios apontaram aumento 
das reclamações por barulho exces-
sivo nos últimos 4 meses. Ruídos 
das obras e som alto das lives são 
os mais citados nas queixas feitas 
pelos moradores.

Para Leonardo Boz, co-fundador 
da LAR.app, a busca pela harmonia 
entre condôminos deve começar 
antes mesmo de surgir um proble-
ma. “Estreitar o relacionamento 
com os vizinhos é uma ótima 
maneira de evitar futuras dores de 
cabeça. Por exemplo, se o morador 
precisa fazer uma obra, pode comu-
nicar aos outros com antecedência 
a fim de saber qual é o melhor 
horário para realizá-la. Do outro 
lado, se o condômino está traba-
lhando por home office ou fazendo 
aulas à distância, pode explicar sua 
situação aos demais moradores 
estabelecendo novos horários para 
a emissão de ruídos. Essa pauta 
pode ser levada à assembleia e 
discutida abertamente. Ao se sentir 
incomodado pelo barulho, a pessoa 
pode tentar abordar seu vizinho de 
maneira amigável e explicar sua 
situação. Porém, se essa ação não 
surtir efeito, pode comunicar a ocor-
rência ao síndico, que por tomará as 
devidas providências”, explica.

Segundo Boz, o condomínio 
tem suas próprias regras sobre 
ruídos “Os regimentos internos 
estipulam horários e limites de 
tolerância para a emissão de ba-
rulho. Dessa forma, quando um 
morador não cumpre o estipulado 
em regulamento, está sujeito à 
multa, por sua vez, definida em 
convenção. Se o condomínio ainda 
não possui uma regra a respeito, 
uma dica é se basear na Lei do 
Silêncio vigente no município”, diz.

A chamada Lei do Silêncio esta-
belece as normas sobre o controle 

da poluição sonora e determina os 
limites de intensidade de sons. De 
acordo com a norma, é proibido 
perturbar o sossego e o bem-estar 
público da população pela emissão 
de ruídos por quaisquer fontes ou 
atividades que ultrapassem os 
níveis máximos, que variam de 
acordo com o local, puníveis com 
advertência ou penalidades. “As 
multas sobre barulho devem ser 
definidas na convenção de condo-
mínio, não podendo ultrapassar 5 
vezes o valor da taxa condominial”, 
explica Boz.

Para ele, a dica para melhorar 
a convivência entre moradores é a 
consideração ao outro. “Por mais 
que essa palavra já esteja ‘bati-

da’, a empatia é fundamental. 
Ninguém está feliz por estar em 
isolamento, mas precisamos ten-
tar entender a situação das outras 
pessoas, que estão trabalhando, 
estudando e adaptando suas ativi-
dades para dentro do lar. Além de 
ter cuidado com o barulho, é pre-
ciso tomar as devidas precauções 
ao usar as áreas comuns e fazer o 
uso de máscara assim que sair de 
seu apartamento, tanto para sua 
segurança quanto dos demais. 
A criação de uma rede de apoio 
no condomínio para pessoas do 
grupo de risco ou de pequenos 
comerciantes também pode ser 
um grande acelerador da boa 
convivência”, conclui.
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os ruídos podem
variar desde vizinhos

que falam muito
alto, até aparelhos

eletrônicos com
vulume acima
do permitido
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Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

Você a um
like de tudo

o que acontece
em Minas

www.edicaodobrasil.com.br

“As iniciativas estão vindo do setor 
privado e o presidente Flávio Roscoe é 
o líder empresarial mais ativo hoje no 
Brasil na busca de soluções econômi-
cas para o Brasil”. Assim o secretário 
especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa sintetizou o 
trabalho desenvolvido pela Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), que sob a liderança de 
Roscoe, tem encaminhado propostas 
em benefício de toda a sociedade. O 
elogio foi feito em entrevista coletiva 
sobre o Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Pronampe em 1º de 
setembro, no BDMG.

O presidente da Fiemg destacou 
a importância da iniciativa para a 
retomada econômica brasileira. 
“Hoje é um dia feliz para a indústria 
e todos empresários do Brasil com o 
lançamento de um programa que 

beneficia toda sociedade”, ressaltou. 
Ele lembrou que o Brasil conseguiu 
preservar empregos durante a pande-
mia, através de mecanismos editados 
pelo governo, como a MP 936, que 
foi aprovada rapidamente pelo Con-
gresso e sancionada pelo presidente 
da República. “Um trabalho conjunto 
exemplar entre Executivo e Legislati-
vo, que poupou cerca de 12 milhões 
de empregos, que são a base da re-
tomada econômica agora”, salientou.

Neste sentido, ele também apon-
tou a urgência das linhas de crédito 
que estão sendo disponibilizadas. 
“Sem esses recursos as pequenas 
e microempresas não tem como 
tocar o seu negócio e elas serão 
beneficiadas em um programa in-
clusivo”, disse. Para operacionalizar 
o Pronampe, que opera com juros de 
apenas 1,25% ao ano + Selic, com 
prazo total de 36 meses para pagar, 
sendo oito meses de carência, o 

BDMG abriu, em seu site, o cadastro 
para as micro e pequenas empresas 
de Minas Gerais interessadas em 
obter crédito por meio do programa.

Estão sendo colocados à dispo-
sição mais R$ 203 milhões. Já na 
primeira fase da oferta, ocorrida 
em junho e julho, o banco liberou 
100% do limite de aproximadamente 
R$ 215 milhões que lhe foi garantido 
pelo governo federal, por meio do 
Fundo de Garantia de Operações 
(FGO). “Ao operar a nova etapa 
do Pronampe e desenvolver linha 
especial para as pequenas empresas 
de faturamento um pouco maior, o 
BDMG está injetando um novo fluxo 
de liquidez na economia mineira e 
contemplando uma faixa maior de 
clientes. É nosso papel, como banco 
de desenvolvimento, atuar de forma 
anticíclica à crise deflagrada pela 
pandemia”, ressalta o presidente do 
BDMG, Sergio Gusmão.

Festival Verbo: gentileza vai
acontecer de forma digital

Ministério do Turismo apresenta o festival por meio da Lei de Incentivo à Cultura

Desde 2016, o Festival Verbo: 
Gentileza reúne iniciativas, marcas, 
artistas e o público com o objetivo 
de promover uma convivência mais 
acolhedora e gentil em grandes 
centros urbanos. No ano de 2020, 
em sua quinta edição, ele será rea-
lizado de maneira diferente, devido 
ao contexto de pandemia mundial, 
porém, ainda mais necessário. 
Entre os dias 25 e 27 de setembro, 
o festival acontece de forma digital 
e poderá ser acessado pelo site 
(www.verbogentilza.com.br).

Norteando toda a programa-
ção, uma ideia central: a Gentileza 
Cura. Serão Shows instrumentais, 
performances, cozinha afetiva, 
galeria de arte, yoga, contação de 
histórias e palestras sobre saúde 
mental, marcas, negócios, cidades, 
economia e futuros gentis, em uma 
programação inclusiva. Entre os par-
ticipantes confirmados, estão: Guru 
Sangat, Rossana Montalverne, Ban-
da Yamí, Tejpartap, Maurício Meirel-
les, Cidoca Nogueira, Gustavo Ziller, 
Castello Branco e Nath Rodrigues.

“Traremos diversos temas, mas 
a gentileza está presente em todos 
eles. Porque a gente se cura pela 
arte, yoga, meditação, na cozinha 
afetiva. Também nos curamos 
pensando em uma cidade mais 
gentil, debatendo sobre novas 
ideias de mercado, abrindo espaço 
para o diálogo. Acreditamos que 
a gentileza cura e queremos fazer 
um festival inspirador. Um respiro 
para oxigenar as ideias, seguir em 
frente e acreditar que é possível. 
Transformar-se e transformar o 
mundo”, comenta Patrícia Tavares, 
idealizadora do projeto.

Será um fim de semana para 
“Respirar”, com arte, cultura, 
cuidado e amor. E para “Inspirar”, 
com marcas, negócios, cidades, 
economia e futuros. “A huma-
nidade está no momento e na 
propriedade de reinventar o futuro 
e a nossa ideia fixa é que a vida 
não pode ser ‘reimaginada’ sem 
a gentileza num lugar central. 
Mas não pensamos na gentileza 
como etiqueta. Pensamos como 
ética, como linguagem universal 
da humanidade. Um código de 
convivência, colaboração e co-
municação gentil - de gente para 
gente”, explica Erlana Castro, 
cocriadora e curadora do Festival 
Verbo: Gentileza 2020.

 o movimento 

O Verbo: Gentileza surgiu em 
2016, em Belo Horizonte, com o 
objetivo de ser uma plataforma 
de ações para engajar as pessoas a 
buscarem soluções mais inteligen-
tes, compartilhadas e sustentáveis, 
para melhorar a vida nos grandes 
centros urbanos.

Na prática, o projeto atua em três 
frentes. As redes sociais são um canal 
de escuta e de criação de conteúdo, 
buscando dar luz a iniciativas afins e 
incentivar posturas gentis. As ações 
pop-up propõem uma reflexão, conec-

tar pessoas, elucidar projetos. E o Fes-
tival Verbo: Gentileza é a celebração 
do projeto com o público, o momento 
em que as ações se juntam e uma 
programação cultural e de reflexão 
é disponibilizada gratuitamente.

será um fim de semana para “respirar”,
com arte, cultura, cuidado e amor
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Trabalho da Fiemg é destacado
pelo governo federal em evento



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
5 a 12 de setembro de 2020

Prefeito de JF verifica
andamento de obras

A MRV, plataforma líder 
em soluções habitacionais, 
entende ter um importante 
papel de agente transforma-
dor nas regiões em que atua, 
portanto segue sempre o com-
promisso de investir em ações 
sociais e que contribuam com 
a melhoria da infraestrutura 
dessas comunidades. Apenas 
em 2019, a empresa investiu R$ 
225,1 milhões nesses projetos. 
Mais de R$ 54 milhões foram 
destinados para a infraestrutura 
viária dessas regiões, R$ 47 mi-
lhões para a urbanização, R$ 27 
milhões para praças, parques e 
paisagismo, R$ 21 milhões para 
abastecimento de água, R$ 19 
milhões para saneamento, R$ 
15 milhões para educação, entre 
outros investimentos.

Por meio de projetos de 
relacionamento e diálogo entre 
a companhia e as comunida-
des, a MRV procura identificar 
oportunidades de ações para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população. Com essas ações, a 
empresa busca deixar um legado 
para a comunidade em relação 
à cidadania, meio ambiente, 
recuperação dos equipamentos 
públicos e relacionamento co-
munitário. “Entendemos que é 

nossa função olhar para a nossa 
vizinhança e municípios em que 
estamos presentes, entender 
suas necessidades e direcionar 
recursos para contribuir com a 
qualidade de vida desses cida-
dãos. Nossas ações são avaliadas 
de acordo com seus possíveis 
impactos e estratégias da compa-
nhia e mapeamos as metas dos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU aplicá-
veis, de forma a gerar resultados 
ambientais, econômicos e sociais 
positivos” diz Raphael Lafetá, 
Diretor Executivo de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade.

A estratégia de sustentabili-
dade da MRV está conectada aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e aos 10 Prin-
cípios do Pacto Global. Dentre os 
compromissos de sustentabilida-
de da empresa está o fato dela 
compensar 100% dos gases de 
efeito estufa referentes às suas 
emissões diretas e emissões de 
energia, por meio da compra de 
créditos de carbono, realizada 
anualmente desde 2015, além 
de diversas outras iniciativas in-
ternas e externas. Esses e outros 
dados estão na nona edição do 
Relatório de Sustentabilidade 
da MRV.

estado reabre unidades de
Prevenção à criminalidade
Ogoverno de Minas reabriu no 

dia 1º de setembro, todas as 
41 Unidades de Prevenção à 

Criminalidade (UPCs) no estado. A 
retomada das atividades presenciais 
tem sido gradual e alguns dos serviços 
seguirão disponíveis na forma digital.

Balanço referente ao período de 
trabalho remoto mostra que houve 
mais de 13 mil atendimentos de 
março até agora por meio das UPCs. 
Alternativas como videoconferências, 
chamadas telefônicas e aplicativos 

de mensagens foram usadas para o 
desenvolvimento dos programas Fica 
Vivo, Central de Acompanhamento de 
Alternativas Penais (Ceapa), Progra-
ma Mediação de Conflitos (PMC), Pro-
grama de Inclusão Social de Egressos 
do Sistema Prisional (PrEsp) e Se Liga.

Subsecretária de Prevenção à Cri-
minalidade, Andreza Gomes destaca 
que o retorno às atividades presenciais 
reforça a construção de propostas estra-
tégicas para afastamento da trajetória 
criminal. “O retorno presencial favorece 

o acesso a esse público, o atendimento 
e as intervenções preventivas concebi-
das por meio dos programas”, avalia.

 

Agendamento

Para acessar o atendimento 
presencial, o público deve fazer 
uso de equipamentos de proteção 
individual, como máscaras e álcool 
em gel, além de respeitar regras 
de distanciamento e número má-
ximo de pessoas reunidas em um 

espaço. A expectativa é expandir as 
ações presenciais na UPCs, zelando 
sempre pela saúde e segurança de 
todos os envolvidos.

 

Fica Vivo e Pmc

Os programas Fica Vivo e Media-
ção de Conflitos funcionam em 26 
Unidades de Prevenção à Crimina-
lidade mineiras. O primeiro atua na 
prevenção de homicídios dolosos de 
adolescentes e jovens, na faixa etá-
ria de 12 a 24 anos, em áreas onde 
é registrada maior concentração 
desses delitos. Já o PMC tem objeti-
vo de estimular o diálogo e o capital 
social para a promoção de acesso a 
direitos e de uma segurança cidadã, 
estabelecendo meios pacíficos para 
a resolução de conflitos, por meio da 
mediação comunitária. Em ambos 
os programas, os atendimentos 
são de forma coletiva e individual.

Sete UPCs retomam as oficinas 
presenciais do Fica Vivo neste mês 
de setembro. São elas: Palmital e 
Via Colégio, em Santa Luzia; Morro 
Alto, em Vespasiano; Olavo Costa, 
em Juiz de Fora; Carapina e Turma-
lina, em Governador Valadares; e 
Santos Reis, em Montes Claros. 

Os atendimentos virtuais perma-
necem em conjunto com o retorno 
gradual das atividades presenciais. 
Um exemplo é a reunião virtual de 
grupos do Ceapa, programa cujo obje-
tivo é contribuir para o fortalecimento 
e a consolidação de alternativas à 
prisão para homens enquadrados na 
Lei Maria da Penha e que conta com 
serviços de equipes interdisciplinares, 
como profissionais de Direito, Psicolo-
gia e Serviço Social.

subsecretária
de Prevenção à
criminalidade,
Andreza gomes
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O prefeito Antônio Almas (PSDB), acompanhado do 
secretário de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), Amaury Couri, esteve nos bairros Santa Cruz, região 
Norte, Borboleta, Oeste, e Granjas Bethânia, Nordeste, para 
conferir obras de drenagem em execução ou recentemente 
finalizadas.

“São três pontos que tinham sérios problemas no perí-
odo das chuvas. Esse tipo de intervenção deve ser feito na 
estiagem, e é muito bom a SO estar podendo resolver isso 
antes que as chuvas cheguem. Tenho certeza que as famí-
lias do entorno dormirão muito mais tranquilas”, afirmou.

Na Rua Josefina Lawal Surerus, no bairro Borboleta, 
foram construídos 30 metros de rede de drenagem, de 
60 centímetros de diâmetro, e duas bocas de lobo, para 
melhorar a vazão das águas pluviais neste ponto, onde os 
alagamentos eram constantes. No momento, servidores 
colocam meio-fio, e depois será feita a recomposição 
asfáltica, pela Empresa Municipal de Pavimentação e 
Urbanização (Empav).

No bairro Granjas Bethânia, a SO faz rede de drenagem, 
interligando as ruas Nhá Chica e Joaquim Borges Pereira. 
Serão 120 metros de nova rede, com 60 centímetros de 
diâmetro, em terreno íngreme. Um terço do trabalho já 
está concluído. Ali, a antiga rede gerou erosão no talude. 
A caixa do poço de visita (PV) descalçou e rompeu, fazendo 
com que a água da chuva descesse em grande quantidade, 
causando o processo. A previsão é de que as duas obras 
sejam finalizadas este mês.

Na estrada da Cachoeira, no bairro Santa Cruz, a SO 
finalizou obras de drenagem, que visam minimizar o alaga-
mento na região. Nas chuvas fortes, o curso d’água enchia, 
a ponto de passar por cima da estrada, deixando morado-
res sem passagem ou com dificuldades para atravessa-la. 
No local eram duas linhas de manilhas, de um metro de 
diâmetro, e foi colocada terceira, para aumentar a vazão. 
Além disso, foi feito rip-rap, para encabeçamento da rede.

PM
JF

Plataforma líder em soluções
habitacionais investe r$ 225,1

milhões em comunidades
Investimento foi direcionado a projetos sociais

diretor executivo de relações institucionais
e sustentabilidade, raphael lafetá
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Presidente do TJMG se encontra
com magistrados do JESP BH

Os dirigentes do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) reu-
niram-se no dia 1º de setembro, com 
magistrados do Juizado Especial de 
Belo Horizonte e da Turma Recursal 
dos Juizados Especiais, de atuação 
exclusiva em Belo Horizonte, Betim 
e Contagem.

Eles foram recebidos pela juíza 
coordenadora do Jesp de Belo 
Horizonte, Flávia Birchal de Moura. 
O encontro, que durou quase duas 
horas, foi realizado na sede do Jui-
zado de Belo Horizonte, na unidade 
Francisco Sales, e discutiu questões 
relacionadas ao Sistema de Justiça 
Especial. A juíza auxiliar da presi-
dência Rosimere das Graças Couto, 
também participou da reunião.

O presidente do TJMG, desem-
bargador Gilson Soares Lemes, 
destacou as ações em desenvolvi-
mento desde o início de sua gestão. 
Abordou os desafios trazidos pela 
pandemia do novo coronavírus, os 
cuidados com a saúde de todos e o 
retorno gradual das atividades, em 
andamento. Ele também explicou 
a proposta de orçamento do TJMG 
para 2021 aprovada pelo Órgão 
Especial na semana passada.

Tendo atuado no Juizado Es-
pecial, como juiz e, depois, como 
membro do Conselho de Supervisão 
e Gestão dos Juizados Especiais, 
o presidente Gilson Soares Lemes 
lembrou dos desafios de sua época 
como juiz e convidou os colegas que 
atualmente atuam no Jesp a apre-
sentarem suas demandas. “Sempre 
defendi o Jesp. Sabemos que ele é 
uma vitrine do Poder Judiciário, pois 
julga rápido”, destacou.

O presidente ressaltou ainda o 
trabalho de compilação dos atos 
normativos relacionados ao Jesp 
que está em desenvolvimento no 
Tribunal. Ele contou também que 
tem realizado reuniões constantes 
com a Diretoria Executiva de Infor-
mática (Dirfor), para acompanhar a 
aquisição de equipamentos, como 
por exemplo, a compra de 500 câ-

meras para realização de audiências 
por videoconferência. “Quase todas 
as atividades da Justiça podem ser 
feitas on-line”, destacou.

A juíza coordenadora dos Jui-
zados Especiais de Belo Horizonte, 
Flávia Birchal de Moura, abordou 
questões relacionadas aos juízes 
leigos, ao plantão dos juízes em 
partidas de futebol, à pesquisa no 
acervo da Turma Recursal, à estrutu-
ra organizacional dos juizados, entre 
outros itens, que podem aprimorar 
a prestação dos serviços.

O 1º vice-presidente do TJMG, 
desembargador José Flávio de 
Almeida, afirmou que a 1ª Vice-
-Presidência do TJMG está de portas 
abertas aos magistrados. Ele falou 

sobre a satisfação de rever os cole-
gas e o prédio onde trabalhou por 
muitos anos, como juiz do extinto 
Tribunal de Alçada.

As ações da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes 
(Ejef) foram abordadas pelo 2º vice-
-presidente do TJMG, desembarga-
dor Tiago Pinto. Ele ressaltou a im-
portância de uma maior interação 
entre a Escola, juízes e servidores e 
destacou o foco em questões huma-
nísticas e da língua portuguesa que 
tem norteado as atividades da Ejef.

“A 3ª vice-presidência se iden-
tifica muito com os Juizados Espe-
ciais”, afirmou o 3º vice-presidente 
do TJMG, desembargador Newton 
Teixeira de Carvalho. O magistrado 

contou sobre os trabalhos de im-
plantação do Cejusc Empresarial e 
Cejusc Virtual. O 3º vice também 
falou sobre a atenção que a Concilia-
ção e a Mediação estão merecendo 
da Presidência do TJ.

O corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Agostinho Gomes 
de Azevedo, afirmou que a Corre-
gedoria tem focado suas atividades 
preferencialmente na orientação. O 
magistrado assegurou que deseja 
realizar uma gestão participativa à 
frente da Casa Correicional.

O vice-corregedor-geral de Jus-
tiça, desembargador Edison Feital 
Leite, destacou a unidade dos diri-
gentes do TJMG, “todos pensando 
no melhor para o Tribunal”.
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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

bAres e restAurAntes VoltAm Às AtiVidAdes em bH

E-COMMERCE FAturA Alto no Primeiro semestre

goVerno rePAssou bilHÕes PArA combAte À coVid-19

Mais de 3 mil bares e restau-
rantes devem reabrir as portas à 
noite, com atendimento ao público 
e venda de bebida alcoólica a 
partir do decreto autorizado pela 
Prefeitura de Belo Horizonte há 
alguns dias. A volta das atividades 
presenciais está animando os 

empresários, mas a maioria olha 
com cautela esse retorno porque 
muitos consumidores ainda esta-
rão receosos de frequentar esses 
ambientes em função da pande-
mia. No entanto, quem gosta de 
frequentar esses estabelecimentos 
pode ficar tranquilo que todos os 

protocolos sanitários para dar total 
segurança aos clientes serão segui-
dos. Dentre eles, estão a redução 
da capacidade, cardápios novos e 
de fácil higienização, disponibiliza-
ção de álcool em gel, áreas mais 
ventiladas e a exigência do uso 
obrigatório da máscara.

Durante a pandemia da CO-
VID-19, o comércio eletrônico no 
Brasil cresceu muito, alcançando 
um faturamento superior a R$ 38 
bilhões no primeiro semestre. A 

cifra se deve a um crescimento do 
volume de pedidos muito acima 
do mesmo período de 2019. É o 
maior aumento registrado em 20 
anos. Os dados foram divulgados 

pela Ebit, empresa especializada 
em pesquisas sobre varejo on-line. 
Os setores de construção e informá-
tica dobraram seus faturamentos 
entre janeiro e junho deste ano.

Desde o início da crise sanitá-
ria, o governo federal já repassou 
cerca de R$ 43 bilhões para mais 
de 5.500 municípios. A cidade de 
Belo Horizonte foi uma das mais 
beneficiadas. O objetivo é forta-
lecer o atendimento em postos 
de saúde administrados pelas 
prefeituras. O valor equivale a 

um terço de todo o orçamento 
previsto para a área no país 
em 2020 (R$ 125 bilhões). Essa 
ajuda foi definida por meio de 
medidas provisórias aprovadas 
pelo Congresso e acabou por 
favorecer os partidos que tiveram 
melhor desempenho nas eleições 
de 2016, com mais prefeitos 

eleitos. As capitais do país lide-
raram o ranking de recebimento 
de verbas emergenciais, sendo 
São Paulo (R$ 1,7 bilhão), Rio de 
Janeiro (R$ 821 milhões), Belo 
Horizonte (R$ 667 milhões) as 
que ocupam os primeiros lugares 
da lista.

c A n A l   A b e r t o

Uberlândia completa 132 anos com
uma ampla rede municipal de ensino

Uberlândia chegou aos 132 
anos de sua municipaliza-
ção no dia 31 de agosto. 

Entre os vários motivos que proje-
tam a cidade como uma das mais 
importantes do país, destaca-se a 
rede de ensino da prefeitura. Para 
manter um processo de qualidade, 
a Secretaria Municipal de Educação 
(SME) possui uma completa estru-
tura pedagógica, que conta com 
setores voltados para a merenda, 
transporte, inspeção, entre outros.

 70 mil alunos 
Ao todo, a prefeitura possui 123 

unidades em sua rede de ensino, 
sendo 67 escolas voltadas para a 
educação infantil e 53 para o ensino 
fundamental. Somam-se ainda o 
Campus Municipal de Atendimento 
à Pessoa com Deficiência, a Escola 
Cidade da Música e o Centro Muni-
cipal de Estudos e Projetos Pedagó-
gicos Julieta Diniz (Cemepe). Além 
de suas próprias unidades, a SME 
tem parceria com 44 organizações 
da sociedade civil (OSCs), que são 
escolas subvencionadas pelo go-
verno municipal e administradas 
por terceiros. Toda esta estrutura 
é responsável por atender cerca de 
70 mil alunos.

 

escola em casa 
A pandemia alterou os trabalhos 

pedagógicos municipais, mas graças 
aos esforços da gestão municipal, 
essa situação foi amenizada, com 
a disponibilização de conteúdo por 
processos remotos, como videoau-
las e fornecimentos de matérias 
impressos.

No mês de abril, com as aulas 
presenciais já suspensas, teve início 
o programa Escola em Casa, um 
portal on-line onde os estudantes 
municipais têm acesso gratuito a 

materiais didáticos diversos. No 
menu da plataforma, os usuários 
têm acesso a itens com informações 
sobre o recurso, material didático, 
sala de leitura e jogos interativos. 
As apostilas podem ser impressas e 
estão divididas por ano escolar. Para 
quem não tem condições de impri-
mir o material ou não possui acesso 
à internet, as escolas fornecem as 
apostilas.

No início de junho, o Escola em 
Casa foi expandido para a TV aberta, 
com exibição diária de videoaulas 
gratuitas. Por meio do programa, 
conteúdos são disponibilizados 
semanalmente, com o objetivo de 
garantir que os estudantes man-
tenham uma rotina educacional. 
O material pode ser visto pela TV 
Universitária (sinal aberto) e pelo 
portal da prefeitura.

 

escola bem Arrumada
Os reparos nas estruturas físicas 

das unidades também não para-
ram durante a pandemia. Com o 
Escola Bem Arrumada, a prefeitura 
reforçou os serviços nos prédios es-
colares para deixá-los em perfeitas 
condições de uso para quando os 
alunos regressarem. Ao todo, desde 
2017, 50 escolas já foram ou serão 
beneficiadas com amplos serviços, 
além de coberturas e reformas de 

quadras poliesportivas. Somente no 
mês de agosto, o prefeito Odelmo 
Leão (PP) determinou a reforma de 
11 unidades.

Lançado há 15 anos por Leão e 
retomado em 2017, o Escola Bem 
Arrumada é realizado em parceria 
pela SME e Empresa Municipal de 
Reparo e Manutenção (Emam). O 
programa realiza também serviços 
menores como reparos nas redes 
elétricas e hidráulica, pinturas, lim-
pezas de caixas d’água e serviços 
de podas e capinas. Nos entornos 
das escolas são refeitas as sinali-
zações do trânsito pela Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transpor-
tes. Já a Secretaria Municipal de 
Saúde faz combates aos focos do 
mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. 

Neste ano, todos os estudantes 
municipais estão recebendo os kits 
escolares fornecidos pela prefeitura. 
Ao todo são cerca de 70 mil conjuntos 
para alunos das escolas municipais e 
das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs). O material é disponibilizado 
para a educação infantil, ensino 
fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e Programa Municipal 
de Alfabetização de Jovens e Adultos 
(Pmaja). Pela primeira vez, os aten-
didos nas OSCs também estão sendo 
beneficiados.

Cursos da AMM apresentam questões
para as eleições e encerramento de mandato

cursos
 9 e 10 de setembro de 2020: auditoria e controle interno 

módulo II, implementando o programa anual de auditoria e controle 
interno para a prestação de contas

 14 e 15 de setembro de 2020: sistema de registro de preços

 16 e 17 de setembro de 2020: pregão e formação de 
pregoeiros – incluindo as alterações contidas no decreto federal 
10.024/2019 

 22 e 23 de setembro de 2020: como aumentar as receitas 
próprias sem aumento de tributos modernas práticas na arrecada-
ção municipal e casos de sucesso

 24 e 25 de setembro de 2020: providências para o encerra-
mento do exercício 2020: encerramento do mandato municipal e 
prestações de contas

 28 e 29 de setembro de 2020: eleições 2020: comunicação 
de alta performance nas mídias digitais e no WhatsApp
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O Centro de Qualificação para 
a Gestão Pública (CQGP), 
da Associação Mineira de 

Municípios (AMM), oferece exten-
sa grade de cursos on-line sobre 
questões relevantes ao dia a dia da 
administração municipal. Auditoria 
interna, eSocial, Sistema de Registro 
de Preços, formação de pregoeiros, 
como aumentar as receitas pró-
prias, encerramento do mandato 
municipal e prestações de contas e 
comunicação de alta performance 
nas mídias digitais serão os temas 
apresentados nas capacitações 
totalmente virtuais, respeitando as 
regras das organizações de saúde. 

cqgP on-line
Em tempos de coronavírus e 

distanciamento social, ainda não 
é aconselhável o deslocamento 
dos gestores e servidores muni-
cipais até Belo Horizonte para se 
capacitarem nos cursos oferecidos 

pela AMM, por meio do CQGP. Por 
isso, para levar conhecimentos fun-
damentais para a administração 

pública, os cursos serão de forma 
virtual. Faça sua inscrição pelo site 
portal amm.org.br/cqgp-online.

Produtos nocivos à saúde devem pagar mais 
impostos. Para quem não sabe o Brasil é um dos 
países com maior quantidade de impostos do mun-
do. Parece que a tão esperada reforma tributária 
finalmente sairá do papel, pelo menos as discus-
sões estão sendo mais intensas no Ministério da 
Economia e no Congresso Nacional. Diante disso, 
o governo está pensando em aumentar a taxa de 
contribuição, por exemplo, dos cigarros e bebidas 
artificialmente adoçadas com açúcares ou outros 
compostos, caso dos refrigerantes, sucos de caixinha, 
energéticos e achocolatados. Esses dois produtos, 
além de prejudiciais à saúde das pessoas, pagam 
impostos baixos que não cobrem os gastos do setor 
público com os tratamentos das doenças que surgem 
com o consumo excessivo. Então nada mais justo do 
que aumentar a carga tributária desses artigos que 
sobrecarregam o sistema de saúde e prejudicam a 
economia brasileira. 

desativação do Aeroporto carlos Prates. O 
aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de 
Belo Horizonte, será desativado até dezembro de 
2021. O imóvel de propriedade da União terá sua 
destinação a cargo da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU). O local iniciou suas atividades 
em 1944 e é um dos principais apoios à aviação 
executiva, tendo sua ação voltada especialmente 
para a formação de pilotos, aviação desportiva 
e de pequeno porte, instrução e manutenção de 
aeronaves de asa fixa (aviões) e rotativa (helicóp-
teros). Desde 2008, mais de 10 acidentes foram 
registrados no terminal. Um dos mais graves, foi 
em outubro do ano passado, quando um avião de 
pequeno porte decolou do aeroporto, caiu no bairro 
Caiçara, matou 4 pessoas e incendiou 3 carros. A 
desativação é uma vitória para os moradores dos 
bairros em seu entorno que conviveram durante 
anos com os incidentes.

bastidores
 deputado Antonio carlos Arantes,

vice-presidente da Assembleia,
tem realizado um excelente trabalho

nos bastidores da casa legislativa
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/escolaemcasa/
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Federação Sul Americana de Krav
Maga vai realizar evento gratuito

Grão Mestre Kobi foi 
aluno direto do criador do 
Krav Maga, Imi Lichtenfeld. 
Nascido em Israel, ele se 
tornou especialista em 
Segurança Nacional e Ter-
ror. Há 30 anos, introduziu 
o Krav Maga na América 
Latina com o objetivo de 
ensinar as pessoas a se 
defenderem.

Ele preside a Federação 
Sul Americana de Krav 
Maga, a maior organiza-
ção do mundo. A Federa-
ção é a única representante 
oficial da modalidade no 
país, com representação 
também no México, Argen-
tina, Canadá e Portugal, 
detentora da marca Krav 
Maga no Brasil.

E ntre os dias 7 e 13 de 
setembro, a Federa-
ção Sul Americana 
de Krav Maga, en-
tidade responsável 

pela prática do Krav Maga no 
Brasil, vai reunir todas as pes-
soas interessadas em conhecer 
essa modalidade de defesa 
pessoal israelense. 

O evento será on-line, gratui-
to e voltado para quem nunca 
praticou essa atividade física. 
Ministrado pelo presidente da 
Federação e introdutor do Krav 
Maga na América Latina, Grão 
Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-
-preta – 8º Dan), o evento vai 
explicar como é possível que 
qualquer pessoa, independente 
de sexo, idade ou força física 
possa se defender. 

Em 4 dias (7, 9, 11 e 13 de 
setembro), Grão Mestre Kobi 
vai abordar as técnicas para 

reconhecer e ter controle sobre 
o medo. Também vai apre-
sentar as situações de crise – 
agressões, assaltos etc – para 
mostrar como é possível usar a 
modalidade e responder a essas 
situações de maneira segura. 
Demonstrações das técnicas 
também serão parte da Sema-
na do Krav Maga, assim como o 
esclarecimento das dúvidas dos 
participantes. 

Segundo Grão Mestre Kobi, 
o intuito do evento é mostrar ao 
cidadão comum que a prática 
pode trazer mais autoconfiança. 
“O Krav Maga foi feito para que 
qualquer pessoa possa estar 
preparada para se defender e 
quem participar vai saber como 
lidar com qualquer tipo de crise 
a partir da nossa filosofia”.

 Para participar, basta reali-
zar a inscrição prévia através do 
email semanakravmaga.com.br.
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técnico lisca revela assédio de times
da série A nos jogadores do América

Acostumado a acom-
panhar o mercado de 
contratações do fute-

bol, o técnico Lisca admitiu 
que o América deverá sofrer 
mudanças no decorrer do 
segundo semestre. Dividido 
entre a Série B do Brasileiro e 
a sequência da Copa do Brasil, 
o treinador disse que podem 
ocorrer tanto saídas como 
chegadas de jogadores. 

Em entrevista ao pro-
grama Bastidores, da Rádio 
Itatiaia, Lisca revelou que o 
América vem sendo alvo de 
empresários e clubes para ne-
gociar alguns jogadores, sem 
citar nomes dos interessados e 
dos atletas. Um deles é o arma-
dor Matheusinho, formado no 
Coelho e que é alvo de equipes 
como Santos, indicado pelo 
técnico Cuca, além de Ceará e 
Fortaleza, todos da Série A. O 
atacante Ademir, que se recu-
pera de lesão, é outro nome 
comentado no mercado.

Com o mercado de contra-
tações vindas do exterior fecha-
do até 13 de outubro (exceto no 
caso de atletas sem vínculo), 
a opção para clubes da Pri-
meira Divisão são jogadores 
do próprio futebol brasileiro, 
especialmente os da Série B. 
Com isso, o técnico americano 
considera a possibilidade de 
perder algum atleta.

“Time como o América 
nunca tem um grupo definido, 
um time de futebol está sem-
pre sendo avaliado, rodada a 
rodada, principalmente uma 
equipe grande. Ainda mais 
com esse mercado agitado, há 
times da Série A procurando 

por jogadores da B, temos 
sofrido diariamente assédio 
por nossos jogadores, pelo 
que apresentaram desde o ano 
passado”, enfatizou.

Ao mesmo tempo em que 
trabalha com perdas no gru-
po, Lisca projeta a chegada 
de reforços. “Não posso dizer 
que o grupo está definido, 
podem acontecer tanto che-
gadas como saídas. o futebol 

envolve questões esportivas, de 
negócio, e isso foge da minha 
alçada. Mas estamos em per-
manente contato com o Paulo 
Bracks (diretor de futebol), que 
está todos os dias no clube, 
acompanha os treinamentos e 
está sempre inteirado em nos-
sas conversas. A gente discute, 
analisa e acreditamos que 
ainda vamos dar uma mexida 
no grupo”, comentou.
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campeonato estadual. sim e não

E stão encerrados os 
campeonatos esta-
duais que frequen-
tam todas as unida-
des da República. E 

volta a velha discussão. É válido? 
Está superada a fórmula? Atra-
palha o calendário? Sim e não.

Os que defendem o encerra-
mento desta disputa tem certa 
razão. Os que não defendem 
idem.

Fica sem uma explicação 
razoável acabar, por exemplo, 
com o Campeonato Mineiro, de 
tanta tradição, e abrir 3 meses 
no calendário sem justifi-
cativa plausível. E fica a 
pergunta de sempre. O 
que fariam centenas 
de clubes brasileiros, 
alguns centenários, 
atualmente fora 
das disputas na-
cionais?

São milhares 
de empregos, la-
zer para cidades 
fora dos grandes centros e porta 
aberta para a chegada dos joga-
dores que sonham em vencer na 
profissão.

Cada federação no Brasil tem 
uma fórmula diferente, algumas 
absurdas, como as do Rio e São 
Paulo. Tudo confuso, sem o mí-
nimo de bom senso.

O Campeonato Mineiro, 
truncado pela pandemia, ter-
minou com a justa vitória do 
Atlético contra o Tombense que 
foi melhor no primeiro jogo do 
que no segundo, onde apostou 
numa tática suicida e fugindo do 
jogo. Excesso de cautela.

Minas precisa recuperar a 
força antiga do interior, onde 
brilhavam Villa Nova, Uberaba, 
Uberlândia, Democrata de Go-
vernador Valadares e de Sete 
Lagoas, Valério e Tupi. Agora os 
times são formados em cima da 

hora, jogam 11 partidas e somem 
no mapa.

O Atlético precisava deste 
título e fez valer a grande dife-
rença técnica e financeira sobre 
os adversários.

Falta ao time de Sampaoli 
acabamento para se colocar 
entre os principais candidatos 
ao título brasileiro. Erros nas con-
clusões, nos passes, carência de 

entrosamento e definição dos ti-
tulares para ganhar consistência.

Quando voltar a torcida, tudo 
melhora. Ela cobra, incentiva e 
produz calor humano. Estádio 
vazio tira do futebol grande parte 
da sua essência.

Valeu o título mineiro num 
campeonato atípico. Por en-
quanto, viva o campeonato 
estadual.


