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Divulgação

Pix: nova forma de pagamento do Banco Central
deve extinguir transações bancárias ultrapassadas
TED, DOC e boletos são velhos conhecidos do sistema bancário como
opções disponíveis para pagamentos, assim como suas restrições: tarifas
altas, limite de valores e demora para o dinheiro cair na conta. Acompanhando uma tendência mundial, o Banco Central anunciou que o Brasil
terá o Pix, a partir de novembro, uma forma de pagamento gratuita e
que funciona 24h por dia. Para o especialista em Direito dos Contratos, Marcelo Godke, a tendência é que as velhas transações bancárias, o
dinheiro vivo e até mesmo o cartão de débito circulem cada vez menos
no cotidiano com a chegada do serviço. “Isso faz parte de um projeto
mais amplo de modernização e aumento da competição no mercado
bancário do Brasil, que ainda é muito concentrado”, diz.
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Pacientes que testaram positivo
para o coronavírus relatam medo
e solidão durante a quarentena

Com as aulas suspensas desde março para conter a propagação
da COVID-19, milhares de estudantes estão sendo obrigados a se
adequar ao ensino remoto. Porém, o que parecia uma solução para
o problema, evidenciou ainda mais as desigualdades educacionais
no Brasil. Isso porque nem todos os alunos possuem as mesmas
condições de acesso à internet e equipamentos. Por outro lado,
os professores também não tinham experiência anterior com a
modalidade. Para entender o assunto e explicar os prejuízos na
aprendizagem, o Edição do Brasil conversou com Lívia Fraga, professora da Faculdade de Educação e membro do Gestrado da UFMG.

Por ser desconhecida, a COVID-19 ainda traz muito medo. Ao testar positivo, o isolamento é necessário e esse período na opinião de algumas pessoas é
bastante solitário. Para a psicanalista Sandra Hott,
mesmo em meio à incerteza, é preciso se manter
positivo. “A pessoa deve construir desejos sobre um
futuro agradável, onde tudo será superado, afinal,
este é um momento de mudanças e cada um deve
refletir se deseja, ou não, sair melhor dele”.
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Eleição em Uberlândia
deve ser definida
ainda no 1º turno
Até semana passada, não havia novas pesquisas eleitorais
disponíveis para a imprensa sobre a sucessão de Belo Horizonte.
No entanto, no interior do estado o tema tem sido uma pauta
constante. Em Uberlândia, de acordo com sondagens recentes,
há possibilidade do atual prefeito Odelmo Leão (PP) vencer a
disputa ainda no primeiro turno.
Divulgação

COVID-19: alunos e
professores não estavam
preparados para aulas remotas

O sexo feminino é o principal alvo do cyberstalking, uma modalidade de perseguição que utiliza de ferramentas on-line para assediar e abalar o psicológico de suas vítimas em troca de algo, geralmente, de cunho sexual.
Segundo dados da SaferNet, 24.790 mulheres já denunciaram essa prática. No Brasil, esse tipo de crime pode
ser enquadrado na Lei Maria da Penha, que define a violência psicológica como uma das formas de agressão à
mulher. “O estrago causado por essa conduta é absurdo, o que implica uma série de doenças como a síndrome
do pânico, depressão, ataques de ansiedade e uma mudança ou retração social. Justamente pela implicação do
medo”, explica a advogada Maria Inês Vasconcelos.

Comércio registra alta de
5,2% em suas atividades
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Cyberstalking vitimiza principalmente mulheres
e pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha
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Prefeito Odelmo Leão está na liderança das pesquisas
Política – Página 3
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Novo coronavírus pode aumentar
desigualdades educacionais no país
Quais são os prejuízos para os alunos?

Daniel Amaro

Nós já conhecíamos a Educação a Distância (EaD), que
tem um programa de ensino, materiais específicos e encontros presenciais. Ela é diferente do modo remoto, onde tudo
é feito pela internet, intermediado pelo computador, smartphone ou tablet. Acontece que as escolas são instituições
da presença física e da interação entre docentes e alunos.
Portanto, um dos prejuízos é o da socialização, contato com
outras pessoas, calor humano e troca de conhecimento.
As instituições têm muitos significados. Para uma criança,
por exemplo, tem o valor das amizades e brincadeiras.
O isolamento social tem sido um problema, pois muitos
jovens estão com saudade dos professores e vice-versa.
Entre outros prejuízos está a aprendizagem e até
mesmo a formação dos estudantes, porque nem todos
possuem a mesma condição de equipamento e conectividade. Às vezes tem um celular sem acesso à internet
ou um computador sem condições mínimas de funcionamento. Isso ocorre porque temos imensas desigualdades
sociais no Brasil, o que dificulta a acessibilidade a essas
ferramentas. O país também tem problemas de pobreza,
sendo a escola importante no sentido de garantir uma
alimentação balanceada aos alunos.

D

esde março, quando foi
declarada a pandemia
de COVID-19 no Brasil, o
ensino presencial nas instituições
públicas e privadas foi suspenso
como medida de conter a propagação da doença. Várias datas
foram anunciadas como possível
retorno, mas a situação de novos
casos e óbitos ainda não permite
tal concretização. A saída foi tentar manter as aulas por meio da
internet.
Esse período atípico na educação certamente vai trazer prejuízos para milhares de crianças
e adolescestes como atraso nos
conteúdos lecionados. Além disso,
a sensação de ano letivo perdido é
constante entre os alunos. Sobre
esse assunto, o Edição do Brasil
conversou com Lívia Fraga (foto),
professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e membro
do Grupo de Estudos sobre Política
Educacional e Trabalho Docente
(Gestrado).
Arquivo pessoal

Isso pode aumentar a desigualdade?
Todos os prejuízos fazem a desigualdade crescer. Ela
já existia antes da pandemia e só foi piorada. Além disso,
aqueles alunos com mais dificuldade de aprendizado não
conseguem seguir pelo ensino remoto. Antes, tinham um
aproveitamento escolar maior, acompanhamento, acesso à
biblioteca. Agora, estão todos em casa e, muitas vezes, sem
conectividade e equipamento adequado. Isso traz consequências no ensino de crianças e jovens, afinal, muitos estavam se preparando para o Enem e ingressar em uma universidade. Eles têm se desdobrado para conseguir estudar.
O fato é que a população brasileira possui várias
vulnerabilidades. O desemprego aumentou, houve diminuição ou perda total de renda, o que causam impactos
também na educação. Além disso, nossos governantes
são omissos e não existem políticas para atuar nessas
situações de aumento da desigualdade educacional.
As pesquisas demonstram que os mais adoecidos pela
COVID-19 são os pobres e negros, também a parcela da
sociedade mais prejudicada na educação.

“Nem todos possuem a mesma condição
de equipamento e conectividade.
Às vezes tem um celular sem acesso
à internet ou um computador sem
condições mínimas de funcionamento”
O Brasil estava preparado para ter aulas virtuais, tanto professores, quanto
alunos?
Ninguém estava preparado para essa realidade.
O Gestrado realizou uma pesquisa com quase 16 mil
docentes das redes públicas de educação básica no
Brasil. Foi perguntado se eles já possuíam alguma
experiência com ensino remoto. No ensino médio,
84% responderam que não tinham nenhuma vivência anterior. Quando questionados se o equipamento usado em casa é apenas de uso próprio, a
metade compartilha com outras pessoas da família.
Em relação à carga de trabalho, em média, 82%
deles perceberam aumento das horas de trabalho.
Entre outros dados do estudo, cerca de 84% dos professores afirmaram que o envolvimento dos alunos diminuiu
um pouco ou drasticamente durante a pandemia. Dos
entrevistados, em média, 36% disseram que os estudantes
não têm acesso aos recursos necessários para acompanhar os ensinamentos e realizar as atividades. No quesito
tecnologia, 9 em a cada 10 docentes utilizam o telefone
celular para ministrar aulas a distância. Em seguida aparece o notebook, sendo usado por 76% dos participantes.

O ensino por meio das aulas on-line é
a mesma coisa que a presencial?
Eu já recebi mensagens de alunos que disseram
preferir aulas presenciais. Eles gostam de aprender o
conteúdo fisicamente com um professor. Durante esse

período de pandemia, temos usado aplicativos de vídeo
para transmitir o conhecimento. Isso tem sido ruim tanto
para os docentes quanto para os estudantes, mas é uma
medida de caráter emergencial.
No entanto, o ensino remoto não resolve todos os
transtornos do ponto de vista da aprendizagem. Os
materiais foram desenvolvidos de maneira acelerada.
Em Minas Gerais, por exemplo, eles possuem baixa
qualidade e com erros. A maioria dos professores está
insatisfeita e não têm autonomia para fazer qualquer
mudança.

Esse ano atípico poderá ser recuperado? Quais soluções podem ser adotadas?
É uma experiência em que não é possível exercer
com plenitude aquilo que a escola presencial proporciona, o que evidentemente resultará em uma perda.
Porém, essa recuperação depende das políticas do
governo federal, estadual e municipal. É preciso
combater as desigualdades, fazer investimentos nas
escolas e melhorar a formação de docentes. Isso
sem falar em políticas sociais como garantir acesso
a dispositivos e conectividade mais barata para a
população de baixa renda. Numa pesquisa realizada
em uma escola municipal de educação infantil de
Belo Horizonte foi constatado que apenas 20% das
famílias tinham internet e equipamento em casa para
estudar de forma remota.
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Dias melhores virão

A

esperança de que a pandemia vai passar é a frase mais alentadora no Brasil
e no mundo para quem está ao longo dos meses em isolamento social. Mas
enquanto isso não ocorre plenamente, a vida segue o seu curso com suas
virtudes e dilemas. E olha que são inúmeros os percalços enfrentados por
todos, especialmente para quem apesar dos pesares, está sendo obrigado a deixar
o afastamento temporário para buscar o retorno, mesmo que lento e gradual de
suas atividades profissionais.
Nessa última semana houve uma notícia oficiosa nos bastidores do mundo
dos negócios: o não retorno das escolas é um dos motivos dorsais para o futuro
da desorganização da economia global. Sabidamente há exagero no conteúdo
disponibilizado para os milhões de internautas, porém, a população em geral deve
levar em consideração que o mundo, depois da chegada da COVID-19, carece ser
reinventado. Mas a interrogação a mensurar é quem vai se encarregar de cuidar
disso? A quem caberá os primeiros passos para o limiar desse “novo mundo”? Onde
buscar a harmonia necessária entre as diferentes raças, crenças, religiões e extrato
social? São indagações pertinentes ao episódio em questão.
Mesmo porque, por ocasião do feriado de 7 de setembro em todo o Brasil, ficou
nítida a realidade de que poucos foram os respeitadores das recomendações de evitar
aglomerações. Contrariamente a essa direção médica, registrou-se do Oiapoque ao
Chuí, uma enorme multidão em logradouros públicos, além de bares e restaurantes,
enfim, foi como se grande parte da população de nosso país tivesse sido liberada de
uma prisão domiciliar, desprezando a gravidade e magnitude de um vírus mortal,
conforme vem alertando várias autoridades de saúde.
É nítido o ceticismo de determinadas camadas sociais no sentido de que possa
estar havendo um jogo político no processo de condução das decisões sanitárias de
combate ao coronavírus. Na prática, sabe-se sucintamente que será um segundo
semestre ainda mais sofrível para todos, devido a desordem econômica, mediante o
fechamento de várias empresas, culminando com o aumento do desemprego, além
das dificuldades do governo federal em manter os programas sociais para custear
o sustento de milhares de cidadãos menos favorecidos. É uma espécie de cesta de
problemas, envolvendo desde a cadeia produtiva, perpassando pelos pais de família
e desembocando nos vendedores ambulantes. Os representantes desses segmentos
citados não conseguem mais ficar em casa, porque cabe a eles a responsabilidade
de garantir o sustento de seus respectivos lares.
Os mais de 200 milhões de habitantes não podem mais ficar em seu recomendado isolamento como preconizam as autoridades. A partir de agora, as cenas de
transeuntes usando as suas propaladas mascaras respiratórias irão aumentar, mais
por imposição do que propriamente por convencimento lógico. Porém, apenas essa
prática talvez não seja suficiente para afastar o germe de todos os usuários. Então, se
não é capaz de resolver o drama com plena eficiência, resta aos cidadãos dessa terra
de Cabral saber que o problema existe e a decisão de se deslocarem ou não pelas
suas cidades é única e pessoal. Não adianta depois de possível contágio querer jogar
a culpa nos governantes, pois mal ou bem estão avisando a todos sobre a necessidade
de se cumprir um protocolo de retorno à vida normal.
De resto é esperar que a solidariedade de nossa gente possa acontecer, especialmente acudindo os não abastados para que a vida deles não venha sucumbir
diante de um germe tão medonho. Quando chegar a hora da reconstrução do “novo
mundo”, todos serão importantes para dar um passo à frente no sentido de que a
humanidade tem plena capacidade de sempre vencer obstáculos e desafios, mesmo
que imensos como os provocados pela COVID-19.
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A guerra de narrativas
A liberdade é o oxigênio da democracia.
Sem ela, as nações são jogadas nos braços
das ditaduras e da opressão. Mas os cidadãos
desconfiam quando o conceito é usado
de má-fé ou com o propósito de mascarar
posicionamentos. Veja-se o que o governo
tem dito sobre a vacina contra a COVID-19,
cujo processo de finalização mobiliza equipes
científicas e laboratórios em muitos países, e
a previsível adesão em massa dos brasileiros.
Porta-vozes salientam que ela não será
obrigatória porque no Brasil não há um
tirano e a liberdade é valor central de nossa
democracia. A observação seria pertinente
caso não fosse embalada por um viés anticientífico, desses, por exemplo, usados por
adeptos de certas religiões, que não permitem crianças com leucemia aguda ou mesmo pessoas idosas, com pneumonia grave,
tomarem transfusão de sangue. Orientam
seus filiados a não adotar procedimentos
da ciência.
Por que a publicidade exagerada que o
governo está dando a esse fato, quando
se sabe que mais de 90% da população
brasileira garantem que tomarão a vacina? Lembremos que, mesmo antes da
pandemia, já tomava corpo no país um
movimento antivacina, que tem propiciado
a volta de epidemias de doenças já erradicadas, como febre amarela e sarampo,
fenômeno que também ocorre nos Estados
Unidos. Propaga-se um falso temor de
que vacina pode provocar a doença em
vez de curar. Por aqui, viceja nas hostes
governamentais uma corrente anticiência,
de índole fortemente conservadora que,
como num cabo de guerra, tenta puxar o
território ao passado.
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pior desempenho em 2018, queria continuar
com um auxílio emergencial de R$ 600 até o
fim de ano. Chegou-se ao meio termo de R$
300. Mas se a economia não pegar no tranco
em 2021, como as margens protegidas reagirão a eventual diminuição de seus recursos?
A reforma administrativa, que o governo encaminha ao Parlamento, abrangerá
apenas os futuros servidores sob a cama
da estabilidade ou pegará todo mundo? A
reforma propõe corte de vantagens, como
concessão de licença-prêmio e gratificação
por tempo de serviço, facilita demissões
durante o período de experiência, reduz o
salário inicial, entre outros aspectos.
Grupos se engalfinham e a área política,
com um olho nas eleições deste ano e na de
2022, tende a aprovar uma reforma mais
suave, que menos danos traga ao servidor
público. A base governista começa a ser
composta na Câmara com a adesão do PP
e outras agremiações, mas persiste a dúvida
sobre a lealdade parlamentar.
No campo do ambientalismo, as narrativas entram em luta aberta. De um lado,
o ministro Ricardo Salles e apoiadores que
acendem o fogo na floresta amazônica, na
outra ponta, a comunidade salvacionista,
sob o eco de governos estrangeiros, luta pela
preservação da região, enquanto no meio,
o vice-presidente general Hamilton Mourão
tenta equilibrar o jogo.
A guerra no território da expressão deixa
atônitos seus próprios protagonistas. Por
falta de uma orientação segura sobre os
rumos a seguir, batem boca pela imprensa
ou em lives, a nova mania nacional. Resta
dizer que o próprio mandatário-mor tem sido
responsável por parcela dos litígios.
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É exatamente na direção oposta aos
avanços da medicina e da biotecnologia
que grupos incrustrados na malha governamental constroem sua narrativa, como se
observa na categórica afirmação de que a
cura da pandemia é coisa simples, bastando
a automedicação de cloroquina. O fato é que
o Brasil vive o auge de uma guerra de narrativas. Do campo da ciência, os jogos contrários
resvalam para os comportamentos, para a
economia e para a política.
Na arena das decisões que competem
aos governantes de estados e municípios,
estão narrativas conflitantes, entre elas,
a que prega a retomada urgente das atividades negociais e a que teme o repique
da doença por conta das aglomerações. (A
Espanha registra, esta semana, a retomada
do fluxo de contaminação pela COVID-19).
Um grupo defende a reabertura das escolas
e outro sugere cautela na volta das aulas.
Autoridades da Educação opinam sobre a
matéria e o que se ouve mais parece um
falatório na Torre de Babel. Por que não se
chega a um consenso? Onde se escondeu o
bom senso?
Na área da economia, as narrativas conflituosas nascem no próprio seio do governo.
Uma defende o programa Renda Brasil, a
consolidação das ações de proteção social,
mas o desacordo é oceânico entre a equipe
econômica e outros times ministeriais, que
combatem o teto de gastos, meta-síntese
do ministro Paulo Guedes. O orçamento
irrealista, segundo economistas, ameaça
romper o teto, mas o governo se empenha
para usar R$ 1,2 bilhão fora dele.
O presidente, embalado no apoio popular que passa a ter no Nordeste, depois do
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Campanha em Belo Horizonte
tende a ter poucas emoções
sta deve ser a campanha municipal mais silenciosa de que se tem
conhecimento nos últimos anos.
Em Belo Horizonte, por exemplo,
a maioria das convenções para
escolha dos candidatos está sendo realizada
virtualmente por conta da COVID-19. Assim,
segundo conhecedores da política, os tradicionais atos de campanha vão ficando para
o final do pleito.
Na capital mineira, os nomes foram definidos sem muitas surpresas, a começar pelo
prefeito Alexandre Kalil (PSD) buscando a reeleição. Agora, a lista de postulantes competitivos
e com ideologias e posicionamentos diferentes
aumentou.
Além de Kalil, foram oficializadas as pré-candidaturas do deputado João Vítor Xavier
(Cidadania), Áurea Carolina (PSOL), Marcelo de
Souza e Silva (Patriota), empresário Fabiano Cazeca (PROS), Rodrigo Paiva (Novo) e o deputado
Bruno Engler (PRTB). Este último, conforme o
TRE, obteve cerca de 25 mil votos para o posto
estadual somente na capital mineira. Além do
mais, a seu favor ainda existe a possibilidade do
presidente Jair Bolsonaro estar em seu palanque, segundo comenta sua assessoria.
De acordo com especialistas, a campanha
de BH deve ficar insossa até meados de outubro.
Se bem que nos bastidores, as denúncias e as
fake news tendem a ocupar um enorme lugar e
chamar atenção do público votante. O Edição do
Brasil está abrindo espaço para as candidaturas
na capital mineira. Nesta semana, publicamos
um resumo das pré-propostas do candidato
João Vítor Xavier.

O plano de governo de João Vítor Xavier está
em elaboração a partir da visão de especialistas,
casos e projetos de sucesso em todo o mundo e
contribuição daqueles que enfrentam o dia a dia
da cidade. As ideias para Belo Horizonte passam
por 3 pontos iniciais de debate: a recuperação
econômica e geração de empregos pós-pandemia; o retorno do diálogo da prefeitura com a população; a retomada da vocação cultural e criativa do município; e o fim da estagnação e o reposicionamento de BH no caminho para o futuro.
Conforme o pré-candidato, as propostas não
podem ser pensadas em separado, mas como um
sistema integrado que envolva todos os órgãos
da prefeitura e os setores público, empresarial e
da sociedade civil de todas as esferas. “Com isso,
ALMG

E

Principais pré-propostas

Eujácio Silva

João Vítor Xavier apresenta suas
ideias para administrar a cidade

cria-se uma base de ideias: recuperação das áreas
degradadas; requalificação do Centro e de toda a
cidade, trazendo de volta o setor da construção civil, que se distanciou e foi para outros municípios
da região metropolitana, levando investimentos
e empregos. Além disso, o segmento é necessário
para as melhorias de saneamento, tecnologia
de comunicação, moradia, abastecimento, mobilidade, segurança pública, saúde, educação
e defesa civil, principalmente em relação aos
históricos problemas com chuvas em BH”.
Ainda segundo ele, cidade planejada com
espaços próximos e integrados de educação,
emprego, comércio e cultura, para assim melhorar também a mobilidade na capital e a
qualidade de vida do belo-horizontino, evitando
assim a fuga de pessoas e empresas para outros municípios da região metropolitana e até
mesmo outras capitais do país.
“BH tem um povo criativo e receptivo, com
uma cultura marcante e que atrai visitantes de
todo o mundo. Temos o Conjunto Arquitetônico
da Pampulha, o Mercado Central, o Circuito
Praça da Liberdade e muito mais. Dispomos
de uma imensa tradição de produção literária,
teatral, musical, cinematográfica e de dança.
Exatamente por isso, é fundamental termos
um calendário de eventos culturais consistentes.
O turismo cultural, de eventos, de negócios e
gastronômico estará alinhado com outros municípios e com os governos estadual e federal”.
Para concluir, o pré-candidato salienta investimento em ciência, tecnologia e inovação,
setor de educação, infraestrutura e tributação
com foco no estímulo ao empreendedorismo
e empreendedorismo tecnológico da capital
mineira, ações de meio ambiente como projeto
IPTU Verde, aumento da captação de água e
de área permeável e rearborização da cidade.

Pré-candidata a vice-prefeita de Itapecerica
pretende elevar patamar turístico da cidade

Q

uando perguntada sobre
suas lembranças de Itapecerica, a jornalista Joyce
Rios (MDB) discorre com detalhes.
Memórias na Escola Municipal
Severo Ribeiro, brincadeiras na
“Rua da Queimada” e as tradicionais cavalgadas. A afetividade à
cidade a levou a ser pré-candidata
a vice-prefeita de Itapecerica na
chapa do atual prefeito e pré-candidato a reeleição, Wirley Reis (Podemos), conhecido como Têko, na
coligação “Itapecerica Pode Mais”,
que ainda engloba os partidos
Avante, Democratas, PT, PL e PROS.
Joyce é filha do médico Doryval
Moraes Rios, provedor da Santa
Casa de Itapecerica, e da oficiala
do Cartório de Registro de Imóveis,
Eloisa Afonso Rios. Ela é casada
com o empresário itapecericano
Fabiano Lopes Ferreira, conhecido
como Fabiano Cazeca e presidente
da Multimarcas Consórcios, com
quem tem um filho.
Segundo Joyce, a decisão de
aceitar ser pré-candidata à vice-prefeita não foi fácil. “Tanto por
motivos pessoais, como pelas
dificuldades que os noticiários
mostram diariamente dos bons
governantes em administrar o bem
público. Mas, sou apaixonada pela
política em si, por me sentir bem

em ajudar o próximo e acreditar
ser capaz de contribuir com o desenvolvimento social e econômico
da cidade, seja através de projetos
sociais, parcerias público-privadas,
ou por meio de articulação política
estadual e federal”, diz.
Filha de vereadora, sua mãe
cumpriu dois mandatos (1997/2000
- 2001/2004), ela acredita que o
potencial da mulher na política ainda é pouco explorado. “Nós temos
conquistado um respeito
e espaço importante
nos últimos anos,
mas ainda está
aquém do
ideal. Penso
que a presença feminina
na política,
assim como
em todas as

outras áreas é de extrema importância, pois, dentre as inúmeras
qualidades inerentes à mulher, destaco a sensibilidade para lutar por
justiça social e um olhar crítico da
realidade, podendo contribuir para
a solução de problemas e inovar em
projetos exequíveis”, afirma.
As bandeiras defendidas por
Joyce e Têko para o município
são saúde, educação, realização
de obras e, principalmente, um
projeto extenso para alavancar o potencial turístico
de Itapecerica. “Nós
iremos implementar propostas para
fomentar ações
nesta área, o que
gerará emprego e renda aos
itapecericanos,
além de trans-

Renata Melo

Da redação

Joyce está confiante no trabalho diferenciado

formar a cidade em polo turístico
e cultural. Hoje, a cidade já é referência na região, mas queremos
ir além, vamos elevar o nome da
cidade como destaque estadual.
Para isso, a ideia é investir pesado
e deixar um legado para as futuras
gerações”, explica.
Criação do Mercado Municipal, construção de uma rodoviária nova, implementação de
portais nas entradas da cidade,
expansão de pontos turísticos,
esportivos e culturais, incentivo
ao artesanato local e a valorização artística são alguns dos
exemplos de potencialidades da
cidade citados pela pré-candidata
no setor turístico.
A área social também é um
dos focos de Joyce, que afirma ter
“carta branca” do pré-candidato à
reeleição em sua chapa, para implantar projetos sociais. “Eu e Têko
estamos bem alinhados sobre o
desenvolvimento social e econômico do município, incluindo a
zona rural e distritos. Quero dar
atenção especial às crianças carentes, bem como criar concursos
esportivos, literários e artísticos
entre escolas, a fim de incentivar
crianças e jovens a buscar novas
perspectiva de vida. Outra área
que quero me dedicar é a intensificação de projetos psicológicos, já
que Itpecerica tem um alto índice
de suicídio”, conclui.

Eleição em Uberlândia pode ser
resolvida ainda no primeiro turno
As primeiras pesquisas eleitorais realizadas em Uberlândia apontam para uma
possibilidade de se resolver o pleito ainda no
primeiro turno.
Assim, o atual prefeito Odelmo Leão
(PP) sai na frente nos dois primeiros levantamentos divulgados na cidade recentemente.
Instituto Veritá aponta Odelmo com 61,8%
dos votos válidos, sendo reeleito no primeiro
turno. Ainda nesta pesquisa, Adriano Zago
(PDT) aparece com apenas 10,8%, Felipe
Attiê (PTB) com 9,3%, Lourival (MDB) com
7,5% e Thiago Fernandes (PSL) com 5,8%. A
sondagem Veritá, registrada sob o número
MG-07309/2020, ouviu 713 eleitores entre
os dias 21 e 24 de agosto. De acordo com o

instituto, o nível de intervalo de confiança é
de 95% e a margem de erro é de 3,6% para
mais ou para menos.
Na pesquisa contratada pela TV Paranaíba ao Ibope, Odelmo figura com 33%
na espontânea e 47% na estimulada. Em
segundo lugar na espontânea, aparecem
Felipe Attiê e o vereador Thiago Fernandes
com apenas 3% cada. Adriano Zago e Chico
Humberto despontam com 2%. Já no estudo
estimulado, Felipe tem 10%, seguido por
Adriano Zago e Thiago Fernandes com apoio
de 6%. A pesquisa Ibope, registrada no TRE
sob o número MG-09628/2020, ouviu 504
pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto. O
nível de confiança é de 95% e a margem de

erro é de 4 pontos percentuais para mais ou
para menos.
A maioria dos eleitores entrevistados pelo
Ibope (57%) e pelo Instituto Veritá (60%),
independente da intenção de votos deles,
acreditam na vitória do atual prefeito no
primeiro turno das eleições deste ano.

Aprovação do governo
As pesquisas analisaram também o desempenho de Odelmo na administração municipal. Veritá informou que 68,9% dos entrevistados aprovam o governo. Já de acordo com
o Ibope, 64% das pessoas consultadas concordam com a administração do atual prefeito.
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Eleição importante
Em dezembro ocorrerá a eleição para a mesa diretora do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), e,
como deve ser mantida a tradição, o atual conselheiro José
Alves Viana muito possivelmente será indicado ao cargo de
presidente da Corte.

Inversão da pauta
No passado, a frase comum ouvida na Assembleia Legislativa de Minas (ALMG) era: voto com o relator. Hoje, a máxima
continua sendo pronunciada, mas quem comanda as votações,
especialmente dos projetos enviados pelo Executivo estadual,
venha a ser o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus
(PV), já que a liderança do governo continua anêmica.

Bolsonaro em BH
Árduo defensor da candidatura do deputado Bruno Engler
(PRTB) à sucessão de Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro já determinou a sua assessora que encontre a melhor
maneira de garantir apoio ao seu amigo. Aliás, o parlamentar
espera ganhar mais corpo junto ao eleitorado da capital. Por
enquanto, está muito incipiente.

INSS sem greve
Ao longo dos anos, os funcionários do INSS sempre promoveram greve 2 vezes por ano, ficando assim, vários meses sem
atender ao público. Agora, devem estar frustrados, pois essa
tradição foi quebrada diante do isolamento social.

Retração econômica
“A queda no Produto Interno Bruto (PIB) em mais de 9%
aconteceu de uma vez e assustou a todos. O problema é que a
recuperação da economia por conta do baque, lamentavelmente, vai ser muito lenta”, avalia a jornalista Juliana Rosa. Ufa.

Sem dinheiro
Segundo comentários em Brasília, o governo federal já
decidiu que somente a partir de janeiro irá buscar, junto aos congressistas, uma solução para garantir a verba necessária para pagamento dos programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Agora,
o assunto por lá é atender as demandas advindas da COVID-19.

Disputa pela Prefeitura
de Barbacena deve ser
marcada pelo equilíbrio
A corrida à Prefeitura de Barbacena promete ser bastante equilibrada. Em um cenário com uma dezena de possíveis candidatos
ao cargo de chefe do Executivo local, tudo indica que a ‘briga’ se
concentrará em dois ou três nomes. Pesquisa realizada pelo instituto
CP2, de Belo Horizonte, apresenta os pré-candidatos Martim (PTC),
Kikito (PV) e Edson Rezende (PT) como os principais nomes para a
sucessão de Luís Álvaro (PSD), atual prefeito.
No levantamento espontâneo, Kikito aparece com 14,2% e
Martim com 8,9%. Os dois se destacam dos demais, enquanto na
pesquisa estimulada Edson Rezende ganha força e se aproxima dos
primeiros colocados, dando mostra de que um dos três deve ser o
próximo prefeito de Barbacena. Neste cenário, aparecem Kikito com
16,1%, Martim com 12,5% e Edson com 11,1%.
Os pré-candidatos Kikito e Edson Resende dividem o eleitorado
de esquerda. Kikito largou recentemente o PT para se filiar ao PV.
Pelo Partido dos Trabalhadores, ele foi vereador por dois mandatos
e se lançou candidato a prefeito em 2016. Edson Rezende permanece no PT.
Quando a população é questionada sobre qual o perfil ideal do
próximo prefeito de Barbacena, para 26,4% dos entrevistados ele
tem que ser uma pessoa que “põe a mão na massa e resolve os
problemas”. E nesse quesito Martim lidera apontado por 16,8% dos
entrevistados como o pré-candidato que mais possui essa característica. Ele é o único que já foi prefeito da cidade, entre 2005 e 2008.
A pesquisa foi realizada pela CP2 Consultoria, Pesquisa e
Planejamento, entre os dias 4 e 6 de setembro, ouvindo 360
eleitores barbacenenses de todas as regiões da cidade. O nível de
confiança é de 95% e a margem de erro é de 5,17%. Ela foi contratada por Diego Avellar Cobucci (Jornal Expresso de Barbacena),
CNPJ 14.770.765/0001-15 e registrada no TSE sob o número MG03035/2020.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Mateus governador?
O Partido Novo, mesmo do governador Romeu Zema, tem
um projeto político em médio e longo prazo. Inclusive, um dos
nomes influentes da sigla, Mateus Simões, pode ser um dos
futuros candidatos ao governo de Minas. Conversa ouvida na
porta do Café Nice, Centro de Belo Horizonte.

Milhões nas escolas
Em São Paulo, conforme autoridades da área de educação, o retorno às aulas naquele estado representaria uma
aglomeração de cerca de 15 milhões de pessoas somente na
região metropolitana, o que facilitaria a contaminação pelo
coronavírus.

Cruzeiro, ontem e hoje
Diante de um fraco desempenho nas partidas pela Série B
do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começa a ter problemas
para conseguir patrocínio para manutenção de seu caríssimo
elenco de jogadores.

Sucessão em Contagem
A petista Marília Campos está na dianteira de todas as
sondagens de votos. No seu alcance estaria o ex-prefeito Ademir Lucas. No entanto, segundo analistas políticos daquele
município, ele pode perder consistência no decorrer do tempo
por falta de estrutura de campanha.

Política em Juiz de Fora
Ao longo dos anos, Marcos Pestana (PSDB) sempre manifestou o interesse em disputar a Prefeitura de Juiz de Fora.
Agora que seu partido não tem outro concorrente, Pestana
amarelou e já avisou que não tem condições de entrar no
páreo. Certamente tem receio de um resultado eleitoral pífio.
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Comércio registra alta
de 5,2% nas atividades
Unsplash
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Nat Macedo

O

comércio nacional caminha para
o que parece ser uma recuperação após o recuo causado pela
crise econômica. Isso é o que
mostra o Indicador da Serasa
Experian, que mede a atividade do setor. Em
julho, os dados registraram o terceiro mês
consecutivo de alta, com um aumento de
5,2% ante o mês anterior, já considerando
os ajustes sazonais.
O ramo de tecidos, vestuários, calçados e
acessórios foi o que mais cresceu no período,
apresentando elevação de 16,0%. Em seguida
vêm os segmentos de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas móveis, com alta
de 4,6%. Por fim, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática (4,4%) e veículos, motos
e peças (3,7%).
Quando comparado com julho de 2019,
embora o número seja negativo, o indicador
apresentou declínio de 17,5%. Trata-se da menor
queda desde abril.

Datas importantes como
o Dia das Crianças, Natal
e Black Friday podem
movimentar segmento

Eleição em BH
Por enquanto, nem mesmo os profissionais especialistas
no marketing político sabem avaliar qual seria o peso de um
possível apoio vindo do senador Antonio Anastasia (PSD), no
tangente à sucessão da capital mineira.

Sobe e desce de Bolsonaro
Enquanto estava pagando R$ 600 de auxílio emergencial
para milhões de brasileiros, o presidente Bolsonaro teve sua
popularidade aumentada em números exorbitantes. Agora,
com a redução do valor em 50%, tudo indica que seu nome
terá uma avaliação proporcional ao corte dos repasses, ou seja,
pela metade. A conferir.

Segundo o economista da Serasa Experian
Luiz Rabi, a alta de 5,2% é significativa. “É o
terceiro aumento seguido após um forte tombo
ocorrido em abril devido à concentração dos
impactos econômicos do isolamento. Esse resultado obtido em julho confirma que, nesta
virada de semestre, a atividade varejista entrou
em rota de recuperação”. O especialista atribui
os números à reabertura gradual do comércio,
tendo em vista as medidas de flexibilização e
a melhora da confiança dos consumidores.
“Além disso, tivemos o pagamento do auxílio
emergencial por parte do governo e as reduções das taxas de juros,
facilitando as renegociações
de dívidas e a expansão do
crédito”, afirma.
Ele acredita que os comerciantes que conseguiram,
mesmo com dificuldades,
manter seu negócio funcionando durante o período de
recuo, poderão notar uma
recuperação ainda este ano.
“A economia já entrou no
rumo para o recobramento da crise, os próprios
dados da atividade varejista indicam isso, assim
como apontam também as estatísticas da produção industrial”.
Rabi acrescenta que a economia brasileira
ainda vai contar com datas importantes para
essa recuperação, como o Dia das Crianças e
também o Natal. “Temos também a Black Friday, que já se tornou uma data essencial para
o varejo, sobretudo o eletrônico”.
O economista não espera o mesmo desempenho do ano passado, mas se mantém
positivo. “Imagino que o faturamento não
será como em 2019, mas serão bem melhores
do que as datas comemorativas que tivemos
no varejo ao longo do primeiro semestre de
2020, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos
Namorados”, conclui.

Serasa

Simplicidade de Zema

Roberto Luciano Fortes Fagundes

A cena em que o governador Romeu Zema (Novo) aparece
lavando pratos em sua residência para demonstrar simplicidade
gerou diferentes comentários. Uns entenderam se tratar de um
cidadão de hábitos ingênuos. Porém, os mais cáusticos avaliam
que se ele não quer gastar dinheiro público com esse propósito,
que trate de pagar uma funcionária do seu bolso, pois se trata
de um homem de posses. “Afinal, a responsabilidade de quem
governa um Estado, agora com os problemas aumentados por
conta da pandemia, tem outras tarefas importantes, além de
cuidar de afazeres domésticos”, comentam.

Fake news em pauta
Ironicamente, o historiador Marco Antonio Villa dispara:
“o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho mais novo
do presidente da República, é o rei das fake news no Brasil”.

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

A  Amazônia não é Hollywood
O ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio,
disse em uma rede social que o nosso presidente
duvidou publicamente da gravidade dos incêndios na região Amazônica e que há preocupação
crescente de que o desmatamento em andamento não esteja recebendo atenção suficiente.
A fala do ator levou o vice-presidente a convidá-lo
a conhecer como as coisas funcionam na região
Amazônica. O convite é para que, juntos, façam
uma caminhada pela selva, para que ele possa
entender melhor esta imensa região. Comentou
ainda que as queimadas só ocorrem em área
humanizada e não na floresta. A sua maior
preocupação é a cobrança interna e externa por
resultados do governo na área de preservação
ambiental. O trabalho que está sendo realizado
é centrado nos eixos de preservação, proteção
e desenvolvimento sustentável. Mas há uma
enorme desinformação midiática. A floresta
não está queimando. Entretanto, a imagem
que é passada para o resto do Brasil, para a
comunidade e a mídia internacional é que tem
fogo na floresta.
Por que Organizações não Governamentais (ONGs) insistem tanto no desmatamento
da Amazônia? A maioria, formada por capital
estrangeiro, falam muito mal do Brasil no
exterior e brigam aqui dentro a respeito do
desmatamento, esquecendo-se totalmente
que estão nas cidades outros graves problemas ambientais que sofremos, como a falta
de saneamento básico e com o lixo urbano,
com um descarte indevido.

Tem muita ONG bem intencionada que
aqui estão para ajudar, mas é óbvio que muitas estão aqui disfarçadas de ambientalistas
para criar barreiras comerciais, pois somos
ameaça para a agricultura de vários países
do mundo. Se os nossos principais problemas
são o saneamento e o lixo, porque só existem
ONGs combatendo o desmatamento e concentradas na região Amazônica?
O nosso Código Florestal é a melhor lei
protetiva do mundo. Temos que estar atentos
com o papel de alguns ambientalistas se de
fato fazem alguma coisa pelo meio ambiente
ou se tem algum outro interesse comercial ou
internacional, disfarçada de um movimento
bonito que todo mundo simpatiza, que é o
ambientalismo.
Vejam o que aconteceu na checagem de
dados da Embrapa. Estes dias deu aquela confusão a respeito do questionamento de dados
revelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) que fez o ministro de Ciência e
Tecnologia pedir a série histórica dos últimos
24 meses e a metodologia usada para chegar
aos números apresentados. Aconteceu o
mesmo com a Embrapa territorial. Ela fez um
estudo com base no cadastro ambiental rural
e chegou à conclusão que, no Brasil, 66,3%
da vegetação é nativa, sendo apenas 30%
usada para a produção. Estes dados foram
questionados por alguns meios de comunicação. Tivemos uma confirmação da Nasa da
parte produtiva no planeta, concluindo que

temos 30% de produção em nosso território
e, agora, a Organização das Nações Unidas
(ONU) concluiu um estudo que o país é o que
mais preserva no mundo. Nós temos áreas
destinadas à conservação e preservação da
natureza, que são as unidades de conservação, terras indígenas, áreas de preservação
permanente e reserva legal, muito maior e
mais do que qualquer outro país. Para quem
tiver dúvidas, fica o dito acima que conta com
o aval da Nasa e da ONU.
Chama a atenção ainda que a imprensa
em geral dê pouco destaque aos incêndios devastadores que regularmente acontecem em
outros países. Vamos citar alguns, como na
Califórnia, USA, dizimando milhares de acres,
incluindo cidades e plantações, com a temperatura chegando a 55ºC; como em Portugal
e na Espanha; na África do Sul, ameaçando
a bela Cidade do Cabo; na Austrália, devastando uma enorme área, incluindo milhares
de cangurus e outros animais, sem opção de
fuga. Nestas tragédias, a mídia limitou-se a
dar as notícias, sem nenhuma manifestação
ou comentário sobre os seus dirigentes e
suas responsabilidades. Quando acontece em
nosso território, sempre voltam ao assunto
de que a Amazônia não é nossa e sim do
mundo e, portanto, temos que entregá-la aos
interesses deles, que sabemos são enormes,
pela riqueza que tem em seu solo. Fiquemos
atentos para dizer a todos que a Amazônia
tem dono sim, não é Hollywood, é nossa.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Pix, forma de pagamento gratuita, deve
acabar com velhas transações bancárias
Leíse Costa

P

ode soar paradoxal, mas o futuro do
dinheiro não abrange o “dinheiro vivo”
como um dia conhecemos. Anunciado
pelo Banco Central (BC), o Pix, meio
de pagamentos instantâneos que permitirá a
realização de transferências e pagamentos em
até 10 segundos, estreia no Brasil em novembro.
Pagamentos eletrônicos, como DOC’s e TED’s,
já existem no país há muito tempo, mas a um
custo alto - algumas instituições chegam a cobrar
mais de R$ 20 por TED - além de levarem horas
e até dias para serem concluídos. A diferença do
Pix é que, além de gratuito, o dinheiro é recebido
em tempo real. De acordo com o BC, a intenção
é alavancar a competitividade e a eficiência do
mercado; baixar o custo, aumentar a segurança
e aprimorar a experiência dos clientes; promover
a inclusão financeira e preencher lacunas existentes nas alternativas de pagamentos disponíveis
atualmente à população.
Para Marcelo Godke, especialista em Direito
dos Contratos, uma das consequências do Pix
será a diminuição das transações de DOC’s,
TED’s, a circulação de dinheiro e até cartões de
débito nas relações financeiras do cotidiano.
“A ideia do Pix é que o dinheiro possa circular
de maneira mais eficiente e segura da fonte
pagadora para a recebedora. Isso não existe
hoje. Dependemos do horário comercial e
que ambas as pessoas tenham contas em
bancos e utilizem os serviços disponíveis. Com
a implementação do sistema, as pessoas não
precisarão, necessariamente, terem contas
em bancos. Elas podem usar, por exemplo, as
carteiras digitais (e-wallets), que são mais baratas de manter, apesar de os bancos também
ofertarem contas de movimentos, também
com manutenção acessível. O resultado disso
é que, cada vez mais, as pessoas vão poder
pagar seus consumos sem dinheiro vivo e,
consequentemente, sem cartão de débito”.

Com funciona hoje
Transferência Eletrônica Disponível (TED):
O dinheiro enviado a outra instituição será creditado na
conta de destino até às 17h daquele mesmo dia; não
existe valor mínimo e cifras superiores a R$ 5 mil podem
ser transferidas.

Documento de Ordem de Crédito (DOC):

O BC regulamentou que as transações
poderão ser feitas de diferentes formas no
aplicativo: informando os dados bancários
de quem vai receber o pagamento (como se
faz uma TED e DOC hoje); confirmando uma
“chave” Pix, que o usuário poderá adicionar a
uma conta que já possui (essa chave pode ser
o número de celular, e-mail, CPF ou CNPJ) ou
ainda através da leitura de QR codes, estáticos
ou dinâmicos. A única maneira de cobrança
prevista pelo BC, até então, são para as instituições financeiras que oferecem o Pix: R$ 0,01
a cada 10 transações.
“Em países com sistemas similares, como
a Suécia, existem estabelecimentos que
aboliram o recebimento de dinheiro vivo.
Eles aceitam cartões de crédito, débito e os
mecanismos de pagamento instantâneo.
Com a preferência à última opção porque
em questão de segundos, o valor está disponível e com um custo bem mais baixo”,
exemplifica Godke.

Para o especialista, esta é uma das sinalizações de modernização que o BC quer atingir.
“O BC vem acompanhando o que acontece
no mercado internacional. Isso faz parte de
um projeto mais amplo de modernização e
aumento da competição no sistema bancário
do Brasil, que ainda é muito concentrado. Nos
EUA há cerca de 7 mil bancos disputando 330
milhões de pessoas. No Brasil, existem 180,
porém, mais de 90% dos ativos financeiros
está nas mãos de 5 grandes instituições”, diz.
Outra sinalização de mudança dos novos
tempos é a implementação do Open Banking
no Brasil. “Isso vai permitir que o crédito seja
fornecido de maneira mais clara. Hoje, os
dados mantidos pelos bancos sobre clientes
são vistos como propriedade das instituições
financeiras. Com o Open Banking, a informação
pertence ao usuário e ele pode determinar que
ela seja passada para outros bancos para que
lhe ofereçam crédito e condições melhores”,
finaliza.

O valor cai na conta de destino no dia seguinte, mas pode
levar mais de um dia útil caso o procedimento seja feito após
as 22h; além disso, a quantia máxima que pode ser enviada
por DOC é de R$ 4.999,99. TED e DOC funcionam somente
em dias úteis. Transferências feitas em finais de semana ou
feriados nacionais, portanto, são completadas somente no dia
útil seguinte, podendo levar dias para ser finalizada.

Boletos:
Pagamentos também podem ser feitos por boletos ou, presencialmente, usando o cartão de débito. No caso do boleto,
também existem restrições de dias para o pagamento e de
usos e, para quem o emite, tem um custo. O Pix será uma
alternativa a esses meios de pagamento já existentes.

Como funcionará com o Pix:
O Pix funcionará 24h, 7 dias da semana, em todos os dias do
ano, com transações de até 10 segundos. Elas acontecerão
sem intermediação de terceiro: o dinheiro sai de uma conta
e vai diretamente para a de quem receberá os valores.

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

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

Divuylgação

O jornalista
e escritor
Mauro
Werkema,
aniversariante
do dia 17
de setembro,
recebe os
nossos
parabéns

Com a pandemia, os preços dos materiais de construção
foram lá para as alturas, o que tem prejudicado o boom do
segmento.

O chefe do Centro de Inteligência do Exército (CIE), general
de brigada Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, de 53 anos,
morreu de COVID-19. Com ele, a cloroquina não funcionou.

Outro dia, o ex-presidente Fernando Henrique fez
mea-culpa, engrossando o coro daqueles que são contra a
prática de se reeleger. É bom lembrar que foi no governo de
FHC que a emenda da reeleição foi apresentada no Congresso
e ele foi o primeiro a se beneficiar dela.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 13 de setembro
Mardem de Castro - Lojas São José
Geraldinho Alvarenga
Patricia Chequer

Segunda-feira, 14
Jornalista Flavio Pena
Delegado Wanderley Vieira de Andrade
Delegado Altair Siqueira

Terça-feira, 15
Elizeu Alves Vieira - Esmeraldas
Padre Anibal Gangana - Brasília

Quarta-feira, 16
O único caso do governante que tentou a reeleição e não
conseguiu foi em Minas, onde Itamar Franco foi impedido por
Newton Cardoso, seu vice-governador e desafeto.

EMPATE FACILITA A INFRATOR - Como no futebol, os infratores estão
levando vantagem no Supremo Tribunal Federal (STF). A licença do
ministro Celso de Mello, em tratamento de saúde, tem repetido
placar de empate em apreciações da segunda turma nos últimos
dias. Os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Raupp, ambos do MDB,
foram atendidos quanto à transferência do julgamento da Lava
Jato de Curitiba para Brasília. O assunto foi julgado no STF e com
empate os infratores foram beneficiados. A justiça federal vai julgar
o processo em que os ex-parlamentares são réus no caso de repasse
ilegal de dinheiro de uma subsidiaria da Petrobras.

CAMPANHA - O deputado João Vítor Xavier (Cidadania), pré-candidato a prefeito de BH, disse em entrevista à Band que, se ganhar
a eleição, uma de suas primeiras providências será visitar Romeu
Zema (Novo) para convidá-lo a irem juntos a Brasília e reivindicar
obras para a capital mineira. Ele deixou claro que seria diferente
de Alexandre Kalil (PSD), que não tem diálogo com o governador
e quem leva a pior é a cidade, sem nenhuma nova obra na administração do atual prefeito.

Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito do Rio e novamente
candidato ao cargo, foi denunciado por caixa 2 numa eleição
realizada há 8 anos. A demora em decisões judiciais é patente
no Brasil.

VACINAS - Um levantamento mostrou o inacreditável: os pais não
têm levado seus filhos para se vacinarem nos postos de saúde do
país. “A cobertura vacinal no ano passado ficou aquém do desejável”, informou o Ministério da Saúde.
A MESMA COISA - Aliás, outro dia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém é obrigado a tomar vacina. Ele quis dizer que a
responsabilidade tem que ser de cada cidadão e que o governo vai
sempre cumprir sua obrigação de disponibilizá-las.

Empresário Felisberto Amaral
Ricardo Tunis
Sabino José Fortes Fleury

Quinta-feira, 17
Ex-deputado Gerardo Renault
Ex-deputado Bené Guedes
Jornalista Mauro Werkema
Eduardo Moreira - ex-diretor-geral da Assembleia
Selma Sueli Silva

Sexta-feira, 18
Delegado Libério Rodrigues de Moraes
Ex-vereador Gueber Ferreira - Contagem
Jornalista Carlos Felipe

Sábado, 19
Ricardo Minelli
Ex-deputada Ana Maria Resende

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pesquisa investiga raízes da culinária
do bairro Lagoinha em Belo Horizonte

www.itapoaloterias.com.br
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

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

to Territórios e Redes Criativas da
Lagoinha, conduzido pelo Sebrae.
Na ocasião, também foi divulgada
agenda de qualificação para os
empreendedores do segmento.
O evento foi destinado aos empresários de bares, restaurantes,
lanchonetes, cafeterias, padarias,
atividades afins, empreendedores
informais (salgadeiras, quitandeiras, marmitas, quintais produtivos,
confeiteiras, doceiras e padeiros)
e/ou interessados em iniciar um
negócio de alimentação.
De acordo com o analista do
Sebrae Minas Renato Lana, a pesquisa investigou as raízes da culinária da região. Essa é a ação que
marcará o ponto de partida para a
fase seguinte, de capacitação dos
empreendedores da Lagoinha.
“Também foi apresentada a
Agenda de Capacitações 2020,

com a grade das atividades que
serão ofertadas gratuitamente
com certificação aos empresários,
empreendedores e futuros empreendedores do setor da gastronomia da região”, destaca.

Etapa Lagoinha
Na etapa Lagoinha, o segmento escolhido foi a gastronomia. A
ação faz parte do projeto Territórios
e Redes Criativas, uma realização
do Sebrae, com apoio do Senac.
O objetivo é valorizar a cultura material e imaterial de cada território,
estimulando arranjos produtivos
locais dos diversos segmentos da
economia criativa, potencializando
e dando uma maior visibilidade
aos empreendedores locais e
gerando novas oportunidades de
emprego e renda.
Divulgação

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

No dia 9 de setembro, Sebrae
Minas e Senac divulgaram pesquisa sobre as raízes da culinária da
capital, além da agenda de capacitações para os empreendedores do
segmento da região da Lagoinha
Você sabia que foi na Lagoinha
que surgiram os primeiros botecos
e padarias de Belo Horizonte? No
início da construção da cidade, o
bairro reuniu trabalhadores, comerciantes e imigrantes que imprimiram novos costumes, como a forma
de fracionar o alimento e servi-lo em
porções. E por que o local concentra,
até hoje, as peixarias da capital?
Essas e outras informações fazem parte da pesquisa “Lagoinha e
as origens da gastronomia de BH”,
que foi apresentada no último dia
9. O estudo foi feito pelo Senac,
dentro do programa Primórdios da
Cozinha Mineira, e integra o proje-

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

Lagoinha nos anos 60
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Quarentena: como fica a mente de
quem testou positivo para a COVID-19
Nat Macedo
Acordava todos os dias com medo de
morrer”. Foi assim que a auxiliar de
financeiro Jenifer Silva, 25, resumiu
sua quarentena depois de testar
positivo para a COVID-19. Assim como ela, mais de 4
milhões de brasileiros já viveram essa temida experiência, sendo que mais de 128 mil não sobreviveram
para contá-la.
A doença é nova, desconhecida e isso foi o que
mais trouxe pavor para Jenifer. “Ninguém sabe quem
vai viver ou morrer. Antes as pessoas mais jovens tinham sintomas leves, agora estão vindo a óbito. Tive
pânico só de pensar em fazer o exame, no entanto,
quando peguei o resultado e vi positivo, tudo o que
fiz foi chorar. Parece que tinha ganhado uma sentença
de morte”.
Ela precisou ficar internada por 3 dias devido à
falta de ar, o que ampliou ainda mais seu medo. “Estava fragilizada emocionalmente quando cheguei ao
hospital. Foram momentos difíceis, mas os médicos se
mantiveram sempre esperançosos, então aos poucos
fui tentando me acalmar”.
A psicanalista Sandra Hott explica que, além dos
cuidados básicos de saúde, para permanecer forte, o
indivíduo deve contar com um apoio psicossocial. “Ele
vem por meio familiar e também profissional nesse
momento de crise”.
No caso de Jenifer, ela até chegou a buscar ajuda,
mas não encontrou. “Minha quarentena foi solitária.
Rolou julgamento por eu ter sido infectada, mesmo
cumprindo as medidas de isolamento. E pessoas
que tenho carinho não me procuraram em nenhum
momento. Pode parecer exagero, mas me senti
abandonada”.
A solidão, na visão de Sandra pode ser libertadora. “Uma chance de repensar a vida e saber como
manter a saúde mental quando o próprio sujeito se
vê em risco. É importante se vincular aos sonhos e
construir novas ideias de projetos para o futuro. As
crises são oportunidades de reformular e criar uma
nova história”.

Depois da quarentena
Após um mês, Jenifer voltou à vida normal. Ainda
sente alguns reflexos da COVID, o que os médicos disseram ser natural. A mente, porém, não é a mesma.
“Sinto um cansaço com atividades simples, mas o
profissional que me atendeu disse que isso se estende
em alguns casos”.
Já Fernanda compreendeu que não conseguirá superar o medo completamente sozinha. “Decidi entrar
na terapia, já tem 6 semanas que me curei e estou
fazendo acompanhamento semanal desde então. Tem
me ajudado a colocar os pés no chão”.
A psicanalista diz que a psicoterapia pode ser o
caminho, pois a experiência de ter que se isolar não
é simples e pode deixar consequências. “Algumas
coisas vem à tona: o medo da morte, a consciência da
fragilidade, a vulnerabilidade da vida, etc. Administrar
isso é um grande desafio. Uma ajuda especializada
é fundamental para realinhar esse sujeito que surge
após a sobrevivência de uma situação tão extrema”.

O mundo será melhor?

Pacientes relatam medo e solidão durante o período que estiveram isoladas

Roberto Rohregger

Vacina, esperança com prudência

N

dade, visando não gerar falsas
expectativas e assim vir a tornar-se
mais um empecilho em relação
à manutenção dos cuidados de
prevenção ao contágio.
Na concepção clássica das
virtudes, a prudência sempre foi
considerada uma das mais importantes, como afirma Tomás de
Aquino, na Suma Teológica, “é a
principal em uma ordem superior,
é a mãe das virtudes”. Na contemporaneidade, o filósofo Hans
Jonas afirma no livro Técnica,
Medicina e Ética que, “a cautela
se converteu em virtude superior,
perante a qual retrocede o valor
da ousadia, melhor ainda, esta se
transforma, inclusive, no valor da
irresponsabilidade”, desta forma
é preciso exigir que governos
atuem com prudência, obedecendo aos preceitos necessários de
testes e de segurança, haja visto
que um dos preceitos da bioética
é o princípio da não-maleficência.
Deve-se garantir que um procedimento além de promover o bem,
também garanta que não haverá
efeitos negativos, que signifique
riscos para a saúde dos indivíduos.
A vacina é uma ótima notícia, mas deve ser encarada de
forma realista, e os governos
devem agir de forma transparente, informando a sociedade,
e submetendo-se aos necessários
rigores da ciência.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

Divulgação

Neste momento, a maior
esperança que se tem propagado
é do desenvolvimento de uma
vacina, que seria uma grande
conquista. Várias instituições no
mundo inteiro estão pesquisando,
a partir de diversas concepções,
e algumas se encontram em um
estágio bastante avançado. A
última e inesperada novidade é o
imunizante desenvolvido na Rússia
e anunciada num clima de vitória
por Wladimir Putin. Esta notícia,
porém, foi recebida com muita
cautela por toda a comunidade
científica, primeiro por não haver
nenhuma publicação de estudos
consistentes sobre o desenvolvimento da vacina e, pela falta de
transparência com relação aos
testes efetuados para a aprovação.
O risco nisto tudo é que o
assunto possa ser politizado e,
neste caso, a pesquisa não siga
os rígidos preceitos necessários,
desde o seu desenho até a fase
final com a devida comprovação
de sua eficácia, afinal um imunizante além de comprovadamente
eficiente contra o vírus, também
tem que garantir que não haja
efeitos colaterais que possam ser
piores que o bem que promete.
Neste momento é preciso ter
prudência tanto na divulgação
de uma efetiva cura, quanto ao
tempo em que uma vacina possa
ser disponibilizada para a socie-

Para Sandra, ninguém passa por um período tão
longo como este de forma inócua. “Sempre se espera
mudanças, agora, a qualidade dessa renovação vai depender de como a pessoa encara uma crise. A gente não
se prepara para condições intensas, nenhum indivíduo
estava pronto para encarar essa pandemia. Ninguém
teve escolha, fomos todos atingidos pela COVID, testando ou não positivo. Sendo assim, devemos repensar
nossa vida e buscar maneiras de sair dessa quarentena mais preparados para as dificuldades”, acredita.

Hotel Fazenda

Teólogo, mestre em Bioética e professor
anapaula@pg1com.com

o decorrer da história, a
humanidade já passou
por vários períodos em
que surtos de novas doenças
causaram uma quantidade enorme de vítimas. Desde a primeira
grande pandemia que temos registro, a peste negra, que ocorreu
no período de 1347 a 1351 e que
matou em torno de 75 milhões de
pessoas, até a epidemia da AIDS,
com outros milhões de mortes.
De forma geral, nestes momentos temos um quadro de eventos que normalmente a sociedade
e governos não estão preparados
para tratar, e a resposta a estas
epidemias são lentas, causando
pânico entre a população.
Estamos vivendo uma nova
pandemia, apesar de vários avisos
de ocorrências em um passado
recente, como o Ebola. O mundo
ainda não está totalmente preparado para o combate a estes
acontecimentos, e, é fato que neste período extenso de quarentena
e de severas medidas sanitárias,
com a economia profundamente
afetada, a população está ficando
cansada e insegura. Aliado a estes
fatores, ainda temos certa politização da pandemia com informações conflitantes entre governos,
cientistas e muitas fake news,
contribuindo ainda mais para um
quadro de confusão em relação
aos procedimentos, e cuidados.

Foi seguindo essa linha de raciocínio que a gerente de
banco Fernanda Frade, 34, passou pela quarentena. “Não
precisei ir ao hospital, pois tive sintomas leves. Porém, a
ansiedade me fez buscar a emergência 3 vezes. Fiquei em
um estado de alerta o tempo todo”.
Após o 6º dia de isolamento, ela começou a criar
mecanismos para se distrair. “Assisti séries e filmes de
comédia, li um livro e encontrei jogos para passar as
horas, mas a maior parte do tempo fiquei reflexiva”.

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Mulheres são as principais
vítimas de cyberstalking
Leíse Costa

O caso da mineira não é exceção.
As mulheres, sejam adultas, crianças ou
adolescentes, são os principais alvos desse
crime, que apesar de começar na esfera
digital, abala a vida real de suas vítimas.
Segundo dados da Central Nacional de
Denúncias de Crimes Cibernéticos, da ONG
SaferNet, 24.790 mulheres já denunciaram
práticas de violência on-line.
Como explica a advogada Maria Inês
Vasconcelos, o objetivo do perseguidor é
causar terror. “Cyberstalking é, antes de
tudo, uma forma de agressão relacional,
FBI

Silvia Mendes*, moradora de Patos de
Minas, região do Alto Paranaíba, ganhou
na Justiça, recentemente, o direito ao uso
de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em um caso de cyberstalking,
quando um sujeito utiliza de ferramentas
tecnológicas com o objetivo de perseguir
ou assediar uma pessoa. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG).

Em depoimento, a vítima contou que
é importunada pelo homem por meio
do aplicativo WhatsApp com mensagens
de cunho erótico, vídeos pornográficos
e ligações com ameaças. Silvia identificou o autor, um indivíduo de convívio
próximo, que já se relacionou com uma
amiga e frequentou sua casa neste
período. O assediador mora a poucos
metros dela e conhece sua rotina. O
cenário assustador faz Silvia temer
por sua segurança e a de sua família
diariamente.

caracterizado por condutas repetidas em
face da vítima com objetivo de intimidar e
ameaçar. Isto se faz de maneira reiterada
e continuada através de meios eletrônicos.
Importante destacar que as ações podem
acontecer por diferentes ferramentas como
mensagens ameaçadoras, com intuito de
causar impacto na vítima”, diz.
Um dos casos
mais emblemáticos
de cyberstalking é o
da adolescente norte-americana Ashley
Reynolds. Ela foi contatada, pela primeira
vez, pelo agressor com
a mensagem: “Tenho
fotos sua nua. Abra
isso”. Apesar de nunca
ter tirado um retrato
sem roupa, a garota foi
manipulada a acreditar
que o criminoso havia invadido seu computador e registrado imagens dela pela
webcam, sem que ela notasse. A vítima
foi forçada a mandar fotografias suas por
meses para que ele não divulgasse supostas nudes dela para amigos e familiares.
Posteriormente, foi descoberto que o
agressor, Lucas Chansler, de 27 anos, fazia
a mesma coisa com cerca de 350 meninas.
A mais nova tinha só 8 anos.
No Brasil, segundo a advogada, em
caso de cyberstalking, a mulher está protegida pela Lei Maria da Penha, que define a
violência psicológica como uma das formas
de agressão. “O estrago causado por essa
conduta é absurdo, o que implica uma sé-

rie de doenças de cunho psicológico como
a síndrome do pânico, depressão, ataques
de ansiedade e uma mudança ou retração
social. Justamente pela implicação do
medo. Isso porque ele paralisa e engessa suas vítimas, provocando mudança
de comportamento.
Como os danos são
bastante graves para
a personalidade delas,
cabe a propositura
de ação cível, com
busca de indenização,
para a percepção de
reparação judicial e
mesmo a condenação
criminal, para punir o
agressor”, afirma.
Maria Inês reforça que a vítima
deve sempre buscar
ajuda. “A denúncia
é o mais importante. Para isso, deve-se
fazer um boletim de ocorrência junto à
delegacia com a indicação do suspeito
e não se calar. A principal dica é que
a vítima jamais apague o conteúdo
ameaçador. Se possível, faça cópias
com data e o horário e materialize a
prova. Pode ser, a princípio, um simples
print das telas das publicações até uma
ata notarial junto ao cartório mais próximo. O tabelião atestará que ouviu a
divulgação do conteúdo e que ele tem fé
pública, sendo o documento uma prova
forte plenamente aceita no Judiciário”,
recomenda a advogada.

“A denúncia é o
mais importante.
Para isso, deve-se
fazer um boletim
de ocorrência junto
à delegacia com
a indicação
do suspeito e
não se calar”

*O nome da vítima foi alterado para preservá-la.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Erros e preconceitos vêm sendo historicamente repetidos, contribuindo para a formação de
um estigma em torno da doença mental e do comportamento suicida. “O estigma resulta
de um processo em que as pessoas passam a se sentir envergonhadas, excluídas e discriminadas”, reforça Danielle. Para auxiliar o entendimento e desmitificar o tabu em torno do assunto, a ABP listou os
principais mitos acerca do comportamento suicida:
O suicídio é uma decisão individual,
já que cada um tem pleno direito a
exercitar o seu livre arbítrio
Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental
que altera, de forma radical, a sua
percepção da realidade, interferindo
em seu livre arbítrio. O tratamento
eficaz da doença mental é o pilar mais
importante da prevenção do suicídio.
Quando uma pessoa pensa em se
suicidar, terá risco de suicídio para o
resto da vida
O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não
estará mais em perigo.
As pessoas que ameaçam se matar
só querem apenas chamar a atenção

esde 2014, a Associação
Brasileira de Psiquiatria
(ABP), em parceria com o
Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza nacionalmente
o Setembro Amarelo. O dia 10 deste
mês é, oficialmente, o Dia Mundial
de Prevenção ao Suicídio, mas a
campanha acontece durante todo o
ano. O trabalho surgiu para disseminar informações que podem auxiliar
a sociedade a desmitificar o tabu em
torno do assunto e ajudar médicos a
identificar seus fatores de risco, tratar
e instruir seus pacientes.

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um
milhão no mundo. Trata-se de uma triste
realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e abuso de substâncias.
Mas, afinal, o que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida?
Segundo a ABP, “o suicídio pode ser
definido como um ato deliberado, de
forma consciente e intencional, usando um meio que ele acredita ser letal”.

A psiquiatra Danielle Admoni,
especialista pela ABP e psiquiatra
geral da Unifesp, informa que o comportamento suicida vai num crescente
que envolve desde pensamentos até
planos e a tentativa. “Trata-se de uma
complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos,
culturais e socioambientais. Sendo
assim, o pensamento suicida deve ser
considerado como o desfecho de uma
série de variáveis que se acumulam na
história do indivíduo, não podendo ser
levado em conta apenas determinados
acontecimentos pontuais de sua vida”.

Para a fonoaudióloga, mestre e
doutora em Ciências e Expressividade
pela USP, Cristiane Romano, algumas
situações simples do dia a dia podem
sinalizar que uma pessoa precisa de
ajuda. “O sofrimento causado pela
ansiedade social, por exemplo, afeta
negativamente a vida do indivíduo,
fazendo com que qualquer interação
signifique um tormento à pessoa”.
O grande problema, segundo a
fonoaudióloga, é confundir esse tipo
de comportamento com uma simples
timidez. “Já atendi muitos pacientes com

Agostinho Patrus participou de conferência sobre a universidade e os 300 anos de Minas
Almg

O

tem um pouco de cada um dos estados do Brasil; é aquele que, com
moderação, demonstra o caminho”,
salientou o deputado.

Conservadorismo e
modernização caminham
lado a lado em Minas
O professor João Antonio de
Paula, da Faculdade de Ciências
Econômicas da UFMG, apresentou
um paralelo entre a história de Minas
e a da universidade, em sua participação no ciclo de conferências. Ele
salientou a realidade multifacetada
do estado e seu “apetite pela transformação, sem perder sua essência”.
Segundo João Antonio, Minas
nasceu como uma região rebelde,
fruto da mineração, que teria trazido
esse clima de disputas e tensão. Sua
vida política, marcada pela contestação nos séculos XVIII e XIX, também
veio a ser conhecida mais tarde pelo
diálogo e a busca pelo entendimento.
Essa “dupla pegada”, como
definiu o professor, também esteve
presente na origem da instituição.
Ainda antes da universidade em si,
foi inaugurada em 1892 a Faculdade
de Direito, tendo entre seus fundadores dois monarquistas, Afonso Pena
e Afonso Arinos, e um republicano,
João Pinheiro. A tradição e a busca
por novas formas, aperfeiçoadas,
marcam a história da universidade,
de acordo com João Antonio.
O resultado é uma instituição
que se desenvolveu neste ambiente,
com a vocação para captar o que

há de mais moderno sem esquecer
seu passado, algo que novamente
se reflete em Minas, onde o barroco
de Aleijadinho foi inspiração para a
arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, ainda conforme o professor.
“Minas e a UFMG são expressões de
uma permanente interrogação, com
a certeza de que o mundo pode ser
melhor”, definiu João Antonio.

Reitora destaca
A reitora da universidade e professora Sandra Regina Goulart, ressaltou que a universidade atravessou
tempos diversos nesses 93 anos, mas
sempre comprometida com o conhecimento, a ciência, a informação, a
cidadania, os direitos humanos e,
sobretudo, a democracia e a vida.
Ela lembrou o compromisso
social da instituição com o estado,
ao abordar o auxílio prestado pela
Faculdade de Medicina, mais tarde
integrada à UFMG, durante a Gripe
Espanhola, em 1918, e toda a mobilização da comunidade acadêmica
diante da atual pandemia.
Algumas das iniciativas relativas
à COVID-19 destacadas pela reitora
foram os atendimentos hospitalares,
os testes, as pesquisas, a produção
de álcool em gel e o acolhimento da
população mais vulnerável.
Ela ainda salientou o reconhecimento ao ensino de excelência oferecido pela universidade, desafios para
o futuro, como o corte de verbas e das
agências de fomento à pesquisa, e a
proximidade com a ALMG, instituição
parceira no trabalho pelo povo mineiro.

Se alguém cogitou o suicídio, mas
depois aparenta estar tranquilo, não
significa que tenha desistido da ideia.
Uma pessoa que decidiu suicidar-se
pode se sentir aliviado simplesmente
por ter tomado a decisão de se matar,
passando aos outros a impressão de
que já está tudo bem.
Quando um indivíduo mostra sinais

dificuldade para falar em público, ou até
mesmo para se socializar, e, ao longo do
tratamento, foi constatado que o problema era bem mais grave do que um simples bloqueio de comunicação. Nestes
casos, a orientação é buscar apoio psicológico e/ou psiquiátrico”, conta Cristiane.
Segundo ela, um aspecto de comportamento que pode desencadear
transtornos mais graves é o medo de
não ser aceito. “A pessoa que é extremamente insegura tem medo de não
ser aceita pelo grupo, de falar alguma
bobagem ou ter algum comportamento fora do padrão. A possível rejeição de
quem está a sua volta já é o suficiente
para fazer com que a pessoa comece

Um dos períodos mais perigosos é
quando se está melhorando da crise
que motivou a tentativa, ou quando
a pessoa ainda está no hospital,
após uma tentativa felizmente
fracassada. A semana que se segue
à alta do hospital é um período em
que a pessoa está particularmente
fragilizada. Sendo assim, o risco
continua alto.
Não devemos falar sobre suicídio,
pois isso pode aumentar o risco
Falar sobre suicídio não aumenta o
risco. Muito pelo contrário. Falar com
alguém sobre o assunto pode aliviar a
angústia e a tensão que esses pensamentos trazem.

a duvidar de si mesma. Para não ser
excluída, ela se retrai, já prevendo
que será avaliada negativamente. Daí
a importância de obter um apoio terapêutico, evitando a evolução de um
quadro cada vez mais crítico”, orienta
a fonoaudióloga.
“Vale lembrar que as Unidades de
Urgência e Emergência (geral e/ou psiquiátrica), os Serviços Especializados e
outros são de fundamental importância
para os indivíduos que estão em situação de crise. Portanto, ao menor sinal
de alterações no comportamento compatíveis às características citadas acima,
é imprescindível buscar ajuda médica o
mais rápido possível”, alerta Danielle.

Visibilidade, networking e troca de
experiência para jovens empresários

Presidente da Assembleia
destaca parceria com a UFMG
presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado Agostinho
Patrus (PV), foi um dos convidados
da edição especial virtual do ciclo
de conferências Tempos Presentes,
promovida pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) em comemoração aos 93 anos da instituição
e aos 300 anos do estado.
Em seu discurso, o parlamentar
destacou a importância da universidade para Minas e para o país, assim
como as parcerias firmadas com a
Assembleia em ações e pesquisas
relacionadas ao enfrentamento do
coronavírus.
Agostinho afirmou que a universidade é motivo de orgulho para os
mineiros, pela sua função social e
sua excelência acadêmica, reconhecidas internacionalmente. Para o
deputado, a força da universidade
está no mosaico formado por diversidade, estudo, trabalho, dedicação
e pesquisa.
O presidente da Assembleia
também ressaltou a iniciativa do
Parlamento de se juntar àquela que
considera a melhor universidade
do Brasil para trabalharem juntos
em prol dos mais necessitados, os
mais atingidos pela pandemia de
COVID-19. Por meio de um convênio
entre as duas instituições, a ALMG
acertou o repasse de R$ 1,5 milhão
a três projetos em andamento na
UFMG: um de telemedicina e outros
dois para o desenvolvimento de um
ventilador hospitalar mecânico e a
produção e distribuição de máscaras
faciais de acrílico.
Outras iniciativas conjuntas
realizadas recentemente foram a
campanha de financiamento coletivo
para socorro financeiro de hospitais vinculados à universidade e a cooperação técnica no monitoramento,
na prevenção e no enfrentamento da
pandemia.
Em referência aos 300 anos
de Minas, Agostinho lembrou a
contribuição da Assembleia na
formação do estado, com destaque
para a Constituinte e a Constituição
mineiras, pioneiras no país. “Minas

Se uma pessoa que pensava em
suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, significa
que o problema já passou

de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo

A

reunião do Conselho
Fiemg Jovem, realizada de forma remota
no dia 8 de setembro, foi
marcada pelas apresentações
dos projetos idealizados pelo
Colegiado. No formato de
pitchs, com a duração média
de 5 minutos, os membros
tiveram a oportunidade de
conhecer e tirar dúvidas sobre
nove iniciativas. A reunião foi
presidida por Matheus Pedrosa, diretor de Comunicação e
Marketing do Conselho, que
representou Humberto Noronha, presidente do Colegiado.
O Projeto Fiemg Jovem
Viva foi apresentado por Priscilla Lages. Será a primeira
plataforma de associativismo
do país, com a interface totalmente gamificada. Moderna e
dinâmica. As grandes corporações já utilizam e vou adotar
também em minha empresa”,
afirmou.
Izabella Rodrigues fez a
proposta de um evento nos
moldes de Ted X, o Fiemg
Fest. Será voltado para o setor
industrial, com conteúdo multidisciplinar. Os convidados
serão grandes empresários
que irão compartilhar suas
experiências.

Ela também fez a proposta
do Projeto Nú e a realização
do evento Nú Rooftop. A ideia
é ter um evento em que empresários possam contar suas
histórias de dificuldades em
suas empresas. Melhor do
que aprender com seus erros
e aprender com os erros de
terceiros. Nosso intuito é gerar aprendizado por meio de
histórias reais. O formato será
divertido e atrativo, contou a
jovem empresária.
O Projeto Confraria Fiemg
Jovem, apresentado por Diogo Aguilera Aleixo Dias, tem
como foco criar momentos de
interação e networking entre
os jovens membros do Colegiado e os sindicatos filiados
à Federação.
O Fiemg Jovem também
estará presente nas principais redes sociais e quem
apresentou o projeto foi João
Gilmar Mello. O conteúdo das
redes será produzido pelos
membros do Colegiado e terá
como base a missão, valores e
objetivos do grupo.
Denise Valadares, diretora de Sustentabilidade do
Colegiado, apresentou aos
seus pares um questionário, com 32 perguntas, que

tem o objetivo de medir a
maturidade das empresas
que fazem parte do Fiemg
Jovem.
O Projeto Modelo de Conteúdo Fiemg Jovem foi apresentado por Rodrigo Scarpelli,
que explicou para os demais
membros do Colegiado que os
temas tratados por eles serão
associativismo, indústria e
marketing 4.0 e sustentabilidade monetária, social e
ambiental. Já Camilo Silveira
apresentou a proposta de
um workshop, realizado dia
25 de setembro, que terá
como palestrantes convidados
empresários, acadêmicos e
especialistas da Fiemg.
O Conselho Fiemg Jovem
é presidido por Humberto
Noronha, que pontuou o
comprometimento dos participantes do Colegiado ao
prepararem os projetos que
foram apresentados. Essa foi
uma reunião realmente de
trabalho, bastante produtiva
e com a contribuição ativa de
vários membros do colegiado.
Só vamos conseguir tornar o
Fiemg Jovem um grupo forte
com o engajamento de cada
um dos membros, ressaltou o
jovem líder.

Fiemg

D

Sinais que merecem
atenção

A fonoaudióloga Cristiane Romano

A maioria fala ou dá sinais sobre suas
ideias de morte. De alguma forma,
boa parte dos suicidas expressou seu
desejo de se matar, seja para médicos,
familiares ou amigos.
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Romeu Zema lança Avança Minas
para estimular investimentos e empregos
Plano inclui R$ 1 bilhão em obras e ações de desburocratização

Investimentos
Zema destacou que o objetivo das
ações é tornar o ambiente econômico
ainda mais favorável para atrair investimentos. “Queremos fazer com que Minas
seja um estado atraente para quem
quer investir, como foi no ano passado
e como vem sendo neste ano, apesar da
pandemia. O nosso grande objetivo é
trazer desenvolvimento econômico e, consequentemente, gerar empregos”, disse.
Sobre os processos de desburocratização, ele frisou que eles não afetarão a

eficiência da fiscalização, que continuará
garantindo a segurança dos mineiros.
“Não estamos diminuindo a segurança.
O estado continua tendo todas as prerrogativas de fiscalização e vai fiscalizar
todas as atividades como sempre fez. O
que o estado não vai mais fazer é deixar
aquele empreendedor que quer investir
aguardando meses ou anos para ser
analisado”, ressaltou.

Infraes
Integram o Avança Minas 35 empreendimentos em várias regiões do estado,
entre obras já iniciadas e a iniciar nos próximos 6 meses. Estão incluídos a pavimentação da rodovia MG-010, entre Conceição
do Mato Dentro e Serro; implantação
das bacias de detenção para o controle
de cheias no Córrego Riacho das Pedras,
em Contagem; o acesso ao Inhotim, em
Brumadinho; e intervenções no trecho de
concessão da MG-050 e MG-135. Também
fazem parte do pacote 8 obras anunciadas
recentemente pelo governo do Estado,
como o contorno Sul de Uberlândia e o
anel viário de Sete Lagoas.
O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, disse que
os recursos para a execução das obras já
existiam e foram levantados a partir do
esforço da atual gestão para organizar
os valores e renegociar os contratos. “As
obras são fruto de recursos que o governo
tinha e não estavam sendo utilizados,
alguns vindos, inclusive, do governo federal. O esforço da nossa gestão foi para
sistematizar isso, renegociar os contratos

em andamento e garantir que as obras
pudessem voltar a andar. É uma prova
de que, com boa gestão e organização,
é possível gerar investimentos mesmo
na situação fiscal em que se encontra o
estado”, afirmou.
Estão previstas ainda a construção e
ampliação de escolas, hospitais, cadeias
públicas e centros socioeducativos. A ampliação e reforma do Hospital Governador
Israel Pinheiro (Ipsemg) e reforma do
Hospital da Polícia Militar, em Belo Horizonte, estão entre os empreendimentos
contemplados.
Na Educação, um dos destaques é
a conclusão da restauração e reforma
do prédio histórico da Escola Estadual
Delfim Moreira, em Juiz de Fora, com
investimento de R$ 10 milhões e conclusão em agosto de 2021. Em Sabará, na
região metropolitana, serão concluídas as

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

obras de reforma e ampliação da Escola
Estadual Paula Rocha, com investimento
de R$ 5 milhões e previsão de conclusão
em fevereiro de 2021.

Desburocratização

Governo de Minas

O governador Romeu Zema (Novo)
anunciou no dia 10 de setembro, o Avança
Minas, plano de retomada econômica que
reúne iniciativas em diferentes frentes de
atuação do governo. O objetivo é criar
ambiente favorável à geração de investimentos e empregos. O Avança Minas
reúne uma série de medidas de desburocratização para melhorar o ambiente de
negócios no estado e engloba ainda um
pacote de obras públicas que somam R$
1 bilhão, nas áreas da saúde, educação,
segurança pública, infraestrutura rodoviária e urbana.
A estimativa é de que as obras gerem
35 mil empregos diretos e indiretos,
contribuindo com mais de R$ 3 bilhões
para o Produto Interno Bruno (PIB) dos
municípios e cerca de R$ 181 milhões
em arrecadação de impostos. As obras
contam com recursos estaduais, federais
e também de saldos de convênios já firmados, além de acordos com a iniciativa
privada e concessões de rodovias.

O governo de Minas está adotando
uma série de medidas de desburocratização e simplificação de processos com
o objetivo de tornar ainda melhor o
ambiente de negócios no estado. Uma
delas é a publicação do Decreto que
regulamenta a Lei Federal de Liberdade
Econômica, que traz para o contexto da
administração pública estadual todas as
diretrizes e prerrogativas da legislação
federal.
A medida possibilitará a dispensa
de alvarás de funcionamento de 642
atividades econômicas consideradas de
baixo de risco. Isso trará mais liberdade
para o empreendedor e permitirá mais
agilidade e menor custo na abertura de
negócios. Entre as atividades contempladas estão negócios como comércio
atacadistas e varejistas, salões de beleza,
bancas de jornal e oficinas mecânicas.
O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio,
afirmou que a medida deve beneficiar o
ambiente econômico em todas as regiões do estado. “Se pensarmos em uma
cidade no interior, 90% das atividades
se encaixam nessas mais de 600 categorias. Agora, esses estabelecimentos
terão agilidade para funcionar, o que
vai facilitar muito a vida do empreendedor e a manutenção das empresas

mineiras. Não temos conhecimento de
nenhum outro estado brasileiro com essa
quantidade de alvarás dispensados. São
mudanças estruturais que vão realmente
fazer diferença no mercado”, disse.
Além disso, foram revogadas 139
normas com o objetivo de promover a
extinção de regras que deixaram de fazer
sentido com o tempo, reduzindo contradições de entendimentos de órgãos e
legislações federais.
Um exemplo é a extinção de normas
das agências metropolitanas que obrigavam os empreendedores a solicitar anuência prévia para negócios de pequeno
porte em até 2.500 m². Mesmo com
normativos vigentes que dispensam a
anuência prévia para projetos de até 20
mil m², diversos cartórios ainda assim
cobravam esses documentos, alegando
que as normas não foram revogadas
expressamente. Agora, esse dificultador
deixará de existir.
Na Agropecuária, por exemplo, diversas portarias ainda vigentes exigiam certificações específicas por produto (café,
cenoura, banana, produtos agropecuários e agroindustriais), muitas vezes com
processos lentos e pouco eficientes. O
governo de Minas está unificando a certificação voluntária de forma a facilitar
o acesso pelo Programa Certifica Minas,
não exigindo mais regulamentação específica por tipo de produto.
Também participaram dos anúncios
o secretário-geral, Mateus Simões, e o
diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG), Fabrício Sampaio.

Sexta edição on-line do AMM envolve a
Associação dos Municípios do Vale do Aço

A

Associação dos Municípios do Vale do Aço
(AMVA) foi a anfitriã
da 6ª edição do projeto
“AMM nos Municípios – Encontro
On-line nas Microrregionais”, em
parceria com o Sebrae, que reuniu
gestores, servidores públicos, parlamentares e empresários de todo
o estado, no dia 10 de setembro
em um evento totalmente virtual,
pelos canais de comunicação da
Associação Mineira de Municípios
(AMM).
A abertura contou com a presença do presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM) e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB); do diretor-técnico
do Sebrae Minas, João Cruz; do
presidente da AMVA e 1º tesoureiro
da AMM e prefeito de Periquito,
Geraldo Martins Godoy; e do diretor da AMM Região do Rio Doce e
prefeito de Itabirinha, Edmo Cesar
Feliciano Reis.

O primeiro painel teve como
tema as “Iniciativas para o Desenvolvimento Territorial e a Melhoria
do Ambiente de Negócios para
as MPEs”. A primeira apresentação foi com Luis Henrique Alves,
Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo de Ipatinga,
sobre “A Simplificação de Processos e a Melhoria do Ambiente de
Negócios para as Micro e Pequenas Empresas”; o Case Regional
“Desafios para Simplificação –
Sala Mineira do Empreendedor”
foi apresentado por Andrea Lage,
da Sala Mineira do Empreendedor
de Ipatinga.
Na sequência, aconteceu o
debate com o tema “Planejando
o Desenvolvimento Econômico:
Desafios e Oportunidades”, quando Homero Quinet, secretário de
Governança do Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Cultura, apresentou o Case “Coronel
Fabriciano”; já Fabrício César

Fernandes, gerente-regional Rio
Doce e Vale do Aço do Sebrae
Minas, falou sobre o “Sebrae Rio
Doce e Vale do Aço: Programas e
Parcerias no Território”.
O próximo painel foi sobre os
“Caminhos e Soluções para o Desenvolvimento Regional via Consórcio de Municípios”. A primeira
apresentação foi de Gesiane Lima
e Silva, superintendente-regional
de Meio Ambiente da Supram
Leste Mineiro, sobre o “Licenciamento Ambiental no CIMVA”; a
segunda “Inspeção Sanitária no
CIMVA” foi com João Luiz Teixeira
Andrade, diretor-geral da Agência
de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Aço; e
o tema “Programa Mobiliza pelos
Caminhos do Vale de Pavimentação de Estradas Rurais” apresentando por Albson Alvarenga,
secretário-executivo do Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário do
Vale do Aço (CIMVA).

Abertura contou com
a presença do presidente
da AMM e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda
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Uberlândia tem sido exemplo de como ser
moderna sem deixar de lado suas raízes

Reconhecimento
A balança comercial de Uberlândia
fechou o primeiro semestre de 2020
com superávit de US$ 404,67 milhões.
O desempenho foi quase o dobro do
resultado obtido no mesmo período
de 2019, quando o saldo foi de US$
227.464.432, indicando um incremento de 78% nas parcerias econômicas
com outros países. Hoje, o município
é o 5º que mais exporta em Minas e o
43º no ranking nacional (contribuindo
com 0,5% de tudo o que o Brasil vende
para fora do país).
Com 40,6 megawatts (MW) em
potência instalada de energia fotovoltaica, a cidade voltou a ocupar o
primeiro lugar o ranking nacional de
cidades com maior geração de ener-

A

Para o prefeito Antônio Almas
(PSDB), a decisão de promover
este concurso demonstra o cuidado, a seriedade e o carinho como
a atual administração pensa a
história, a cultura e o urbanismo
da cidade. “Neste edital está formalizada nossa decisão de fazer
com que o Centro Histórico de Juiz
de Fora renasça sobre a base do

Advogado & Jornalista

Almg

PAU LO C E SA R P E D R O SA
O presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), Agostinho Patrus (PV),
recebeu o general de divisão Jorge
Antonio Smicelato, que assumiu o
comando da 4ª Região Militar
(4ªRM) do Exército Brasileiro

CANAL ABERTO
gia elétrica oriunda de fonte solar. De
acordo com o relatório publicado pela
Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), com base em
dados atualizados no mês de julho pela
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), o município está à frente de
capitais como Rio de Janeiro (primeira
colocada até então), Fortaleza (CE),
Brasília (DF), Teresina (PI) e Belo Horizonte (MG).
Neste ano, o município tornou-se
o único do país a estar presente entre
os 10 primeiros nos rankings nacionais
“Serviços de Cidades Inteligentes” e
“Cidade Amiga da Internet”, organizados pelo Sindicato Nacional das
Empresas de Telefonia, Serviço Móvel
Celular e Pessoal (Sinditelebrasil)
e a consultoria Teleco. Uberlândia
encontra-se à frente de capitais como
Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e
Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e
São Paulo (SP). A cidade ficou em terceiro lugar no ranking final, ao obter a
segunda posição na lista de estímulo à
conectividade e o sexto lugar na oferta
de serviços digitais.
Apenas entre março e julho, 1.496
empresas de pequeno, médio ou
grande porte foram constituídas número cinco vezes superior aos 278
encerramentos registrados no mesmo
período. As 4.373 formalizações de
microempreendedores individuais
(MEI) superaram em três vezes as 1.644
baixas de registros na mesma época.

Caminhando juntos
Por meio do programa Invista,
conduzido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Turismo, a Prefeitura de Uberlândia
tem criado e apoiado iniciativas que
estimulem o empreendedorismo e a
chegada de novos investimentos.
Para além do estabelecimento
de empresas vindas de outras partes
do país e do mundo, a administração
municipal trabalha com uma política
de fortalecimento do mercado local,
seja por meio de legislações (como as
que instituíram o Programa Municipal
de Fomento ao Setor Cervejeiro e a
redução do Imposto sobre Serviços
para empresas de base tecnológica ou
mesmo a que atualizou o programa
“Inova Uberlândia”, também em apoio
de empresas de base tecnológica),
seja por ações diretas, a exemplo da
construção do primeiro loteamento
empresarial público (o Polo Tecnológico
Sul), a oferta gratuita de consultoria
pelo projeto Agente Local de Inovação
(ALI) e a plataforma on-line “Mais Negócio” (com cursos, capacitações e vitrine
gratuita para produtos e serviços locais).
A prefeitura ainda conduz estudos sobre o uso do pó de basalto na
melhoria do solo. Rico nesse tipo de
solo, de origem vulcânica, o município
tem potencial de se tornar um grande
fornecedor desse insumo que pode
baratear e aumentar a produção
agrícola no país.

Juiz de Fora lança concurso nacional para
requalificação do “Espaço Mascarenhas”
Prefeitura de Juiz de Fora
(PJF), por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) e
da Fundação Cultural “Alfredo Ferreira
Lage” (Funalfa), e em parceria com o
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB),
lançam o “Concurso Público Nacional
de Arquitetura e Urbanismo”, para
seleção de anteprojeto de requalificação do “Espaço Mascarenhas”. O
edital 01/2020 foi divulgado no dia
4 de setembro, no “Atos do Governo”.
As inscrições poderão ser realizadas
até o próximo dia 26/09 pelo site oficial: concursofabricamascarenhas.org.

QUEM SABE, SABE
PMU

C

ompletando 132 anos de história, Uberlândia tem sido exemplo de como ser moderna sem
deixar de lado suas raízes e progredir
com base em uma economia sustentável. Com a política econômica
adotada nos últimos 3 anos, a cidade
atraiu mais de R$ 2,6 bilhões em
investimentos desde janeiro 2017 até
julho deste ano em diversos setores
dentro da indústria, do comércio e
de serviços, como saúde, financeiro,
supermercadista, construção civil,
educação, automotivo, alimentação,
telecomunicações, energia fotovoltaica, bebidas, hoteleiro, transporte,
agronegócio, entre outros. Mesmo
diante dos desafios impostos pela
pandemia de COVID-19, o município
tem apresentado fôlego para manter
o protagonismo no cenário nacional.
“O nosso compromisso e todo trabalho são voltados para potencializar
a grande vocação da cidade: que é o
empreendedorismo por excelência. Temos investido em grandes programas
de infraestrutura, como o Uberlândia
Integrada, a construção do Sistema de
Tratamento de Água Capim Branco, o
Escola Bem Arrumada, a modernização
do sistema de iluminação pública, entre tantos outros. Portanto, o município
tem estimulado a cada dia o bem-estar
do nosso povo, mediante a geração
de emprego e renda”, disse o prefeito
Odelmo Leão (PP).
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sentimento histórico e cultural,
da força de nossas tradições
econômicas e arquitetônicas, e
que todo esse complexo seja revitalizado nos ideais que moveram
grandes cidadãos, que nasceram
aqui ou para aqui vieram, gerando essa magnífica cidade. É com
emoção que anuncio o lançamento desse concurso e que ele
seja o marco da força criativa de
arquitetos e urbanistas de todo o
Brasil, que vejam Juiz de Fora com
a importância que nossa cultura,
nosso turismo, nossa economia,
e, principalmente, nossa gente,
merecem”.
Tendo em vista o potencial
comercial, cultural e turístico
do complexo, será selecionada
proposta que, sem abrir mão da
contemporaneidade, e agregando novos valores, seja capaz de
dialogar com o contexto histórico e cultural no qual o “Espaço

Mascarenhas” e a Rua Dr. Paulo
de Frontin estão inseridos, respeitando a configuração espacial
urbana e arquitetônica do Centro
Histórico de Juiz de Fora. Os espaços internos e externos deverão
ser pensados de forma a abrigar
as atividades que já acontecem e
outras que serão propostas.
“A requalificação traz nova
perspectiva para nosso Centro
Histórico, para o incremento da
atividade turística no município,
tornando o espaço um atrativo
destino da população e dos que
visitam a cidade. A intenção é
fomentar o uso do Espaço Mascarenhas como polo de economia
circular e criativa, valorizando o
entorno e reforçando a mobilidade a pé e o uso dos espaços
públicos”, explicou o secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Agropecuária, Lúcio
Sá Fortes.

Governo mineiro é menos transparente na
pandemia. De acordo com o site Transparência
Internacional, o governo federal promoveu melhorias em seu portal, mas continua menos claro
em suas ações no enfrentamento da pandemia do
coronavírus. Para se ter uma ideia, só ficou acima de
5 estados: Santa Catarina, Sergipe, Rio de Janeiro,
Piauí e Acre. A pesquisa classifica a transparência dos
estados e capitais em 5 níveis: ótimo, bom, regular,
ruim e péssimo. Minas Gerais foi categorizada como
ótima juntamente com 17 regiões e mais o Distrito
Federal. O órgão também avaliou o nível de transparência dos programas de incentivo econômico,
das doações recebidas e das medidas de proteção
social adotadas pelas administrações públicas.

Golpes contra aposentados do INSS. Você
que tem um familiar ou um amigo aposentado
não deixe de alertá-lo para o novo golpe na
praça durante a crise sanitária. Segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm
recebido ligações de pessoas mal intencionadas que se passam por atendentes do canal
oficial do órgão e solicitam dados pessoais
ou número do benefício. O instituto, quando
entra em contato com o cidadão, não pede
este tipo de informação. Portanto, é preciso
ficar atento. Caso aconteça de receber uma
chamada desse tipo, o segurado deve desligar
imediatamente e telefonar para a central do
INSS pelo número 135.

PEDÁGIO NO BRASIL É CARO E SEM RETORNO
Para transitar em rodovias
entregues à iniciativa privada, o
motorista brasileiro paga um dos
pedágios mais caros do mundo e
convive com problemas como baixos investimentos e não realização
de obras previstas em contrato.
Quem passa, por exemplo, pela
BR–040, entre Belo Horizonte e Rio

de Janeiro, sabe na prática o que é
pagar o valor sem ver canteiros de
obras de duplicação. Situação que se
repete pelas estradas concedidas em
outras regiões do país, no entanto,
as taxas continuam sendo cobradas
e com preços bem elevados. Poucos
sabem, mas muitos trechos rodoviários foram licitados para duplicação,

mediante a cobrança de pedágio
após a conclusão de 10% das obras.
Contudo, na prática, são poucos
contratos que estão dentro do prazo e perto do término. O governo
federal deveria baixar uma Medida
Provisória para revisar esses valores
absurdos ou então cobrar somente
após a finalização das melhorias.

ALTA NO PREÇO DOS ALIMENTOS ASSUSTA O CONSUMIDOR
O aumento no preço dos alimentos está deixando o consumidor assustado. Nas últimas
semanas, algumas mercadorias
como o arroz, óleo de soja e leite
tiveram acréscimos de até 30% nos
supermercados e o detalhe é que
são itens da cesta básica. As razões

para essa elevação repentina são
muitas e uma é a política chinesa
de importação de produtos que
tem sido um fator determinante.
A China está aproveitando que a
nossa moeda está desvalorizada
e tem comprado muito do Brasil.
Em consequência, desabastece

o mercado brasileiro e força um
aumento de preços. Por outro
lado, os supermercados alegam
que a pressão de custos vem da
indústria, e que o varejo não é
responsável pelo encarecimento
dos itens. E quem sofre com tudo
isso é o consumidor.

JOGADORES DE FUTEBOL MAL EDUCADOS
“Jogadores de futebol são um
bando de mal educados que ganham
dinheiro”. Essa declaração foi dada recentemente por Rafael Sóbis, atacante
que atuou em vários clubes do Brasil
e do exterior, em um programa de
televisão. E ele não deixa de ter razão
porque isso é reflexo da educação que
esses atletas tiveram. Sóbis é uma ex-

ceção e não concorda com as atitudes
dos colegas de profissão. Essa deficiência de instrução não acontece apenas
com os que nasceram pobres, há muitos que nasceram em berço de ouro e,
justamente por isso, acham que são
superiores. Se muitos jogadores e ex-jogadores problemáticos são tratados
pela sociedade e pela mídia como

bom caráter, você vai esperar o quê?
E muitos jornalistas e torcedores são
maltratados por esses profissionais.
Não podemos generalizar porque existem atletas em todas as modalidades
esportivas que são intelectualizados
e formadores de opinião. Que todos
respeitem uns aos outros até porque
educação cabe em todos os níveis.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Minas Náutico em Nova Lima é reaberto

Acesso ao clube
A capacidade de lotação está limitada
a 750 associados, simultaneamente. O
controle é feito pelo sistema e, chegando
ao limite máximo, será organizada uma
fila de espera para entrada de sócios, à
medida que outros saírem.  
Para entrar no clube é necessário
aceitar as condições do Termo de Responsabilidade, documento disponível na área
do associado pelo site.
O uso de máscara é obrigatório e somente será dispensado nos locais em que
for incompatível, que estarão devidamente
sinalizados, tais como nos restaurantes e
lanchonetes (durante as refeições), nos
vestiários e dentro das piscinas (caso em
que é proibido o uso).

MN

O

Minas Náutico reabriu no
dia 3 de setembro, conforme autorizado pelo Decreto
Municipal 10401/2020, publicado pela Prefeitura de
Nova Lima. Foram 5 meses
de atividades suspensas, tempo usado
pela diretoria e pelos funcionários para
implementar as medidas de prevenção à
disseminação do novo coronavírus, editadas pelo poder público federal, estadual e
municipal e pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).
Para receber os associados com o
nosso tradicional padrão de excelência,
oferecendo também segurança e tranquilidade, readequamos espaços, adquirimos
materiais e equipamentos de proteção,
treinamos e testamos os colaboradores
antes do retorno ao trabalho.
A proteção da saúde de todos é a
prioridade máxima da diretoria. Por
isso, periodicamente, avaliaremos as
medidas de biossegurança, que podem ser flexibilizadas ou retrocedidas,
conforme os impactos na nova rotina
do clube e/ou as novas orientações do
poder público.
Siga as regras de utilização dos espaços
do Minas Náutico e aproveite bem o seu
clube!

Vestiários
Os vestiários feminino e masculino
estão funcionando com capacidade de
ocupação máxima de 30% (18 pessoas),
simultaneamente.
Haverá controle de acesso na entrada
dos vestiários.
Somente 30% dos boxes de banho
estão liberados para utilização.
Não está liberado o uso da rouparia.
O distanciamento mínimo de 2 metros
entre as pessoas, dentro dos vestiários,
deve ser rigorosamente respeitado.
Ao entrar e sair do vestiário, os associados devem lavar as mãos adequadamente.

Áreas interditadas
Dispensers de álcool 70% estão instalados em vários pontos do clube. Higienize
suas mãos sempre que tocar um objeto ou
uma superfície, como a catraca de acesso.
Os associados devem respeitar o fluxo
de circulação, indicado nos pisos, e as
orientações de utilização dos equipamentos e instalações, conforme a sinalização
e a organização estabelecidas pelo clube.
Na portaria, a temperatura corporal
dos associados será medida. Em caso de
temperatura igual ou superior a 37,5º C,
o associado será orientado a voltar para
casa e seguir as orientações de isolamento
social por, no mínimo, 14 dias.

Alimentos & Bebidas
O Restaurante do Minas Náutico funcionará com capacidade de atendimento
reduzida a 30 pessoas, simultaneamente.
Um colaborador fará o atendimento
ao associado na mesa.
Não é permitido o consumo de bebidas
alcoólicas.

Os pontos de venda na praça de esportes e outros espaços também funcionarão, mas não serão vendidas bebidas
alcoólicas.

Áreas abertas de prática
de atividades
Futebol
Somente 2 campos estão liberados.
Não é permitida aglomeração dentro
e fora do campo.
Todos devem usar máscara e manter
distância de 2 metros entre si, enquanto
aguardam a entrada em campo.
Beach Tennis
Todos devem usar máscara e manter
distância de 2 metros entre si, enquanto
aguardam a entrada na quadra.
Quadras de Tênis Descobertas
Estão liberados os jogos de simples e
de duplas.

Todos devem usar máscara e manter
distância de 2 metros entre si, enquanto
aguardam a entrada na quadra.
Quadras de Peteca Descobertas
Estão liberados os jogos de simples e
de duplas.
Todos devem usar máscara e manter
distância de 2 metros entre si, enquanto
aguardam a entrada na quadra.
Piscinas descobertas
É expressamente proibido o uso de
máscara dentro das piscinas.
Os associados devem manter suas
máscaras a 5 metros, no mínimo, de distância das bordas das piscinas e dentro de
alguma embalagem, devido ao alto risco
de contaminação da água.
Logo após sair da piscina, os associados devem enxugar o rosto e recolocar a
máscara adequadamente.
Dentro de cada piscina, somente poderão
permanecer 25 associados, simultaneamente, mantendo a distância de 2 metros entre si.

Sérgio Moreira
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

AVARcalhado
O futebol é o esporte que move a
paixão do brasileiro. Mas um caso grave
está acontecendo durante as partidas, o
uso do VAR (árbitro de vídeo), desde que
foi oficializado, em 2016, está havendo
muitas, ou até centenas de ressalvas
sobre o protocolo. As sucessivas dúvidas
sobre as decisões influenciadas pelo árbitro de vídeo em campeonatos estaduais,
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro
e outras competições, tem feito todos
usarem o termo aVARcalhado.
As polêmicas trazem diversos questionamentos, como a arbitrariedade
dos lances capitais; a centralidade do
processo na equipe de arbitragem; e a
impossibilidade de progresso humano
dentro desse protocolo - ou a desumanização provocada pela tecnologia. Some
a isso a verdade inconveniente de que,
apesar das promessas e de evidências
engendradas com a tortura de estatísticas, o árbitro de vídeo sequer deixa
o jogo mais justo, o árbitro que está
com o apito na boca no gramado tem
demorado, 2, 3 e até mais de 4 minutos
para definir o lance. Se foi gol, ninguém
comemora, pois ele pode ser anulado,
virou um futebol sem graça.
O protocolo do VAR parte de uma
premissa objetiva: existem lances dignos
de serem revisados e outros indignos.
Uma falta leve sobre a linha da grande
área (logo, pênalti), pode ser revisada.
Uma falta leve dois metros antes da mesma linha, não. No papel, o protocolo não
deixa dúvidas: o árbitro de vídeo só pode
ser chamado em lances de gols, pênaltis,
cartões vermelhos e para a identificação
de jogadores. Isso está tirando o brilho
das belas jogadas, o VAR está parando
muito o jogo.
Com a definição anterior dos lances
que podem ser revistos já feita, resta
apenas aplicar o protocolo. Isso significa,
implicitamente, que o árbitro sabe que
terá suporte em 4 situações do jogo de
futebol (supostamente decisivas ou mais
decisivas do que as outras), mas que em
todas as outras só poderá contar com
seus próprios olhos.
Objetivamente, isso causa um enorme problema, uma vez que a categorização dos lances é não apenas arbitrária
(qual o critério para se definir o que são
lances capitais?) como é também absoluta, ou seja, ignora o caráter relativo,
contingente e simbólico dos lances não
binários (sim/não, dentro/fora) que
soam secundários na aparência, mas
ganham valor dentro do jogo.
A única razão para a existência de
um assistente de vídeo é enxergar aquilo
que o olho humano não consegue ver.
Quando o protocolo, por qualquer

Nas piscinas com raias, poderão
nadar apenas dois associados em cada
raia, respeitando o distanciamento de
2 metros.

motivo, detecta um equívoco e admite
nada poder fazer, então há um problema
sério - e os problemas desse modelo são
inerentes a ele. A segunda dificuldade do
VAR me parece mais escandalosa. Todo o
processo de revisão ou não revisão está
inteiramente centralizado na equipe
de arbitragem. Além de restringir as
situações de revisão, o protocolo lança
mão de um artifício tanto particular
quanto perigoso: embora a decisão
final seja sempre do árbitro de campo,
a decisão do que será ou não revisto está
inteiramente nas mãos do assistente de
vídeo. Dentro da cabine do VAR ficam 6
pessoas, 3 árbitros com o auxílio de 3
técnicos de imagem, que vai e volta o
lance diversas vezes no monitor.
Esta é, sem dúvida, a maior fraqueza do protocolo, e o é por uma razão
muito simples: a eficiência do VAR, ao
contrário do que dizem os entusiastas
(com percentuais de acertos fantasiosos
e outros artifícios), não se mede apenas
nos lances em que o vídeo é acionado,
mas também - e especialmente - nos
inúmeros lances em que o vídeo, por
imprecisão ou omissão, não é acionado. Isso dá ao assistente de vídeo uma
espécie de poder moderador, capaz
de controlar a narrativa do jogo como
bem entender. Ele pode tanto convidar
o árbitro a revisar lances absolutamente
questionáveis, como se abster em situações idênticas ou até mais graves.
Dessa forma, dizer que a decisão
final é sempre do árbitro de campo
tornou-se muito mais um slogan, uma
maneira perspicaz de amenizar a pesada
mão do vídeo na decisão do árbitro.
No fim das contas, é ele (o VAR) quem
controla a narrativa do jogo. A decisão
final é um detalhe. Por fim, me assusta
não apenas a capilarização irrefletida do
discurso pró-VAR, mas como não se discutem as consequências, especialmente
humanas, decorrentes do protocolo.
O objetivo (aparente) é diminuir o
percentual de equívocos da arbitragem
com foco nos lances capitais. Se você preferir, este modelo almeja melhorar a qualidade da arbitragem. Mas, repare bem:
melhorar a arbitragem não significa,
necessariamente, um comprometimento
para melhorar o nível dos árbitros. São
coisas distintas. Além de ajudar menos
do que se alardeia por aí, o VAR expõe e
desumaniza duplamente os árbitros de
campo - a quem é totalmente subtraído
o direito de errar. Nesse modelo, subsiste
a frágil aposta de que a tecnologia, pela
sua impessoalidade, é a solução para
o humano. Daí tratar-se de um modelo
(supostamente) comprometido com a arbitragem, mas em nada com os árbitros.

Na verdade, assusta como o discurso da impessoalidade é defendido
com tamanha ferocidade, o VAR é o
futuro! Não se escapa da tecnologia!
Sem que a mesma energia seja investida no desenvolvimento dos árbitros
em geral. A profissionalização da arbitragem, um debate obrigatoriamente
anterior ao da implementação do
assistente de vídeo, é pouco discutida
em geral, ainda mais em lugares como
o Brasil.
Onde está a comissão, via Federação Internacional de Futebol (Fifa)
através da International Football Association Board, destinada ao debate
ético e literalmente filosófico que está
no coração da arbitragem e do próprio
jogo de futebol. Ser humano é um
problema na arbitragem com VAR.
Não por acaso há essa obsessão pelas
revisões cada vez mais mecânicas.
Aumenta-se a pressão sobre toda
a equipe de arbitragem, para quem
os equívocos, de qualquer natureza,
passam a ser cada vez mais inadmissíveis em nome da lógica doentia da
eficiência a qualquer custo. É por isso,
se ainda não está claro, que há tantos
diálogos entre os árbitros de campo e
o de vídeo no Brasil: porque o direito
ao erro aqui inexiste ainda mais, e
os árbitros, cientes disso, tentam se
proteger como podem. No médio/
longo prazo, não me surpreenderia
se este modelo levasse os árbitros ao
esgotamento mental, exatamente em
função da pressão desumana a que
estão sendo submetidos.
Ao invés de centralizar a abertura
de uma revisão nos árbitros, por que
não deixar com as equipes o direito de
pedir revisões quando bem entenderem? Talvez na mesma lógica do tênis,
tem duas revisões por equipe, retirando uma para cada chamada equivocada. Esse simples deslocamento teria
amenizado absolutamente todos os
problemas citados acima. Da mesma
forma, teria diminuído sensivelmente
as frequentes reclamações do uso do
VAR nos estaduais e no Brasileirão.
O que está no centro do debate
não é a tecnologia, é a humanidade
presente no jogo de futebol. Ser
humano é contraditório, complexo,
plural, limitado, fronteiriço… e é assim
que a arbitragem precisa ser encarada.
Se for enxergada apenas pela técnica
e por algumas das bugigangas que
ela produz (por vezes para curar problemas que ela mesma criou), vamos
continuar no limbo em que já estamos
metidos. O VAR virou chacota, chamado agora de aVARcalhado!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Piscinas cobertas
Quadras de tênis cobertas
Quadras de squash
Parque infantil
Saunas
Espaço da churrasqueira
(área gourmet)

Medidas disciplinares
Destacamos que Resolução
Especial publicada pela diretoria do
clube (disponível no site minastenisclube.com.br) prevê penalidades ao
associado que desrespeitar as novas
regras e/ou o funcionário que tentar
orientá-lo quanto a elas.
Vale lembrar também que o
não cumprimento das medidas de
biossegurança podem acarretar a
suspensão do alvará de funcionamento e a interdição do clube.Por
isso, contamos com a colaboração
efetiva de cada associado.

