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45 mil mineiros estÃo sem PlAno de sAúde

A crise sani-
tária afetou 
as finanças 
de muitas 

pessoas e trouxe di-
versas consequências. 
Uma delas é o cance-
lamento de serviços 
considerados essen-
ciais como os planos 
de saúde. De março a 
julho de 2020, segun-
do dados da Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o 
mercado contabilizou 
redução de 45.598 
mil usuários em Minas 
Gerais. De acordo com 
José Cechin, superin-
tendente executivo do 
IESS, o segmento está 
fortemente relaciona-
do ao mercado de tra-
balho, especialmente 
porque as empresas 
são as maiores con-
tratantes deste serviço.

economiA – PáginA 5

sucessão na capital mineira:
a caminho do embate final

Uma vez realizadas as convenções partidárias, agora os pré-candidatos entram em cena. Em 
Belo Horizonte, a novidade foi a atuação de João Vítor Xavier (Cidadania), que conquistou 
mais espaço no horário da TV e do rádio do que o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD). No 
entanto, a indicação do ex-secretário Fuad Noman para vice-prefeito refletiu positivamente 

nos meandros da política. Dentre os diversos postulantes à sucessão na capital, destaca-se o nome do 
empresário Fabiano Cazeca (PROS). Em entrevista, ele revela quais são seus principais projetos e como 
seria sua administração à frente da PBH, caso seja eleito.

Prefeito Kalil apostou em
Fuad noman como vice

Fabiano cazeca é mais um
empresário na política
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93 milhões de
brasileiros não

leem livros
Os números são assustadores, 

mas reais: nos últimos 5 anos, o 
país chegou à marca de 93 mi-
lhões de pessoas que não leram 
nenhum livro, ou seja, uma média 
de 48% da população. De acordo 
com informações da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, de 
2015 a 2019, o país perdeu uma 
média de 4,6 milhões de leitores, 
um percentual de 58%.

Reforma nas Unidades Básicas de
Saúde é iniciada em Juiz de Fora

Ao visitar as obras de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros Santa Rita e Progresso, o pre-
feito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), disse que uma média de 20 mil pessoas serão beneficiadas. O chefe 
do Executivo estava acompanhado pelos auxiliares diretos Maria Aparecida Baeta Guimarães e Rodrigo Almeida.

construção civil tem maior desempenho em 8 anos
Enquanto vários setores da economia desaceleraram desde o início da crise sanitária, as 

obras na capital não pararam. Segundo pesquisa da Sinduscon-MG, o segmento alcançou 
seu melhor resultado em atividade de construção e de aumento do número de empregados 
desde 2012. De acordo com o presidente do sindicato, Geraldo Linhares, o ramo foi consi-
derado essencial pelo governo estadual, as obras seguiram num ritmo mais lento, mas que 
assegurou muitos empregos. “Os canteiros ativos do início da pandemia possibilitaram a 
manutenção do caixa das empresas que, depois do susto de março e abril, desenvolveram 
sistemas de vendas virtuais”, explica.

diagnóstico precoce eleva
chance de cura do câncer

de intestino em 90%
O mês de setembro é o escolhido pela Sociedade 

Brasileira de Coloproctologia para conscientização do 
câncer no intestino, uma doença tratável e com chance 
de 90% de cura, desde que diagnosticada no início. De 
acordo com estimativas do INCA, mais de 40 mil novos 
casos são registrados anualmente e a melhor chance 
de prevenção precoce é pelo exame de colonoscopia. 
“Ele serve para identificar qualquer alteração mínima 
na região”, alerta o endoscopista Bruno Sander.

#setembroverde
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vacina é a solução para conter
a pandemia de covid-19?

Atualmente, nada é mais 
aguardado do que uma vaci-
na para combater o corona-

vírus. Em meio ao caos que a 
crise sanitária segue criando 
em todo o mundo, os olhos 
da população estão voltados 
para os estudos mais avança-
dos que, diariamente, trazem 

esperança de que este 
pesadelo global está 
chegando ao fim.

Duas  vac inas 
já estão na fase de 
aprovação, que é 

quando são liberadas 
para uso limitado e 
antecipado. E outras 
4 estão na fase III de 
testes, que é quando 

voluntários recebem 

a imunização em larga escala 
para comprovar sua eficácia. 
(Confira detalhes nos boxes 
explicativos).

Mas será que a vacina é a 
solução para vencermos a pan-

demia de COVID-19? Para escla-
recer o tema, o edição do Brasil 
conversou com a infectologista 
e especialista em bioestatística 
em saúde pública, Ana Helena 
Figueiredo (foto).

nat macedo

uma vacina para o novo corona-
vírus é o que o mundo precisa 
para conter a pandemia?

A vacina para a COVID é extre-
mamente relevante porque, além do 
número elevado de casos, sabemos 
que essa é uma doença altamente 
transmissível  e que pode levar à 
reinfecção. Com o imunizante, há a 
possibilidade de reduzir a sua disse-
minação não apenas a nível nacional, 
mas, sobretudo, global.

em sua opinião, teremos uma 
vacina ainda em 2020?

Acredito que os testes devam terminar 
até o final de 2020 e teremos uma res-
posta dos estudos. Porém, a imunização 
em massa deve acontecer somente ano 
que vem. De todas as vacinas que estão 
sendo examinadas a com maior probabi-
lidade de ser finalizada e disponibilizada 
para a população brasileira é a que está 
sendo testada em parceria com o Instituto 
Butantan.

Após uma suspeita de “reação 
adversa séria” em um partici-
pante, a vacina de oxford teve 
seu estudo pausado e retomado 
dias depois.  isso significa que 

estamos mais distantes de um 
possível imunizante?

Não. Essa é uma prática comum e a 
pausa demonstra o quanto a pesquisa 
está sendo bem feita e é séria. Um estudo 
científico serve para analisar os efeitos 
colaterais, entender se foi causado pela 
vacina, se teve algum fator exclusivo do 
paciente que tenha influenciado para 
desenvolver essa reação, analisar o que 
pode ser feito para melhorar e, assim, 
continuar a análise.

especialistas dizem que, mesmo 
com a vacina, o vírus continuará 
circulando. como isso é possível?

A vacina, sendo segura e efetiva, pode 
sim nos ajudar com a manifestação do 
vírus e a contaminação de novas pessoas 
ou recontaminação. Dado o fato de ainda 
não termos outras alternativas sólidas 
para combater o mal, um imunizante é 
a melhor aposta para minimizar e, talvez, 
erradicar a pandemia. 

Mas, embora a vacina possa ser 
potencialmente uma solução para esse 
problema, há outros que devem perma-
necer no radar: existe o risco de mutação 
da COVID e há ainda outras doenças in-
fecciosas que se disseminam pelo mundo 
todos os dias. Por isso, é fundamental 
entendermos melhor a origem dessas 

patologias e melhorar nossos hábitos 
para diminuir os riscos de novas infecções.

o Brasil começa a enxergar uma 
leve queda nos índices. o que a 
população deve fazer para que o 
país siga nesse cenário?

Todo aumento ou diminuição de 
casos são reflexo do isolamento social 
praticado há 3 ou 4 semanas, ou seja, 
se estamos apresentando queda agora, 
temos que reproduzir o comportamento 
que estava sendo praticado há alguns 
dias. Permanecer com o isolamento, 
utilizar máscaras e higienizar as mãos 
são ações que devem continuar sendo 
feitas para não termos um aumento no 
número de ocorrências.

 

levando em consideração os 
números atuais da pandemia, 
a população ainda conseguiria 
contê-la com isolamento ou já é 
tarde demais?

Não é tarde demais, afinal essa é a 
única opção que temos para controlar 
a pandemia. Manter esses hábitos não 
desfaz os prejuízos já causados, mas evita 
termos estragos maiores no futuro, uma 
vez que ainda não há nenhuma outra 
alternativa.

entendA:
Pré-clínico FAse i FAse ii FAse iii AProvAdA

Testes
pré-clínicos

feitos somente
em animais.

Testes
feitos para

comprovação
de segurança

e dosagem

Teste feito para
verificar como
a vacina age
em centenas
de pessoas.

Teste feito em
larga escala

para comprovar
a eficácia do
imunizante.

Aprovada
para uso

antecipado
ou limitado.

no cAminHo dA curA:
AProvAdA: desenvolvida em parceria com o Instituto de Biologia da Academia de 
Ciências Médicas Militares do país, a vacina da empresa chinesa CanSino Biologics é 
baseada em um adenovírus chamado Ad5.

AProvAdA: a Rússia anunciou a primeira vacina registrada contra a COVID-19. Segundo 
o diretor do Instituto Gamaleya de Microbiologia e Epidemiologia, que desenvolveu o 
imunizante Sputnik V, a vacinação em massa começará este mês no país.

FAse iii: a vacina feita pela Universidade de Oxford (Reino Unido) com a Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo), em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, está 
bastante avançada. Atualmente, ela está sendo testada em voluntários no Reino Unido, 
África do Sul e Brasil, sendo 5 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

FAse iii: a vacina chinesa Sinovac Biotech está sendo produzida em parceria com o 
Instituto Butantan. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chegou a anunciar 
que ela pode estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro de 2021.

FAse iii: o laboratório Moderna iniciou no final de julho, o estágio final de testes em uma 
candidata a vacina para a COVID-19, com apoio do governo dos Estados Unidos.

FAse iii: desenvolvida por pesquisadores de laboratórios dos Estados Unidos e da 
Alemanha, das empresas Pfizer e Biontech, essa vacina conseguiu aprovação em via 
rápida pelo órgão regulador dos Estados Unidos, a FDA.

infelizmente, ridículas histórias reais
A tragicomédia que embala e abala o Brasil 

é cada vez mais perniciosa, inclusive porque há 
quem acredite e defenda personagens de plena 
ignorância que simplesmente não entendem 
nada das áreas em que se aboletam, fato 
comum nas mais diversas instâncias do poder.

É o caso de decisão do Pazuello, um dos 
6.157 militares em desvio de real e importante 
função que assumiram cargos civis no governo 
federal. O agora efetivado ministro da Saúde 
nomeou para o programa nacional de vacinas 
do Departamento de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis, o veterinário Laurício Monteiro 
Cruz. Nada contra veterinário algum, ao con-
trário, todos animais devem ser bem tratados, 
mas temo que dentre tanta coisa sem sentido 
emanada em Brasília, a escolha seja mais uma 
maluquice maléfica.

Por outro lado, enquanto Bolsonaro hesita 
em sancionar Lei que aumenta punições para 
quem maltrata animais, pergunto se também 
não merece cadeia quem difunde pessoalmen-
te o risco mortal de transmissão de vírus que 
mata seres humanos. Quem é “mascarado” 
(sentido da gíria) não precisa de máscara de 
proteção para si e para as pessoas às quais vai 
ao encontro?

E o que dizer da Secretaria Especial de 
Comunicação Social? Em atitude histriônica 
colocou em redes sociais publicidade com a 
frase do chefe presidente: “Ninguém pode 
obrigar ninguém a tomar vacina”. Seria uma 
justificativa para a omissão criminosa que ocor-
re na saúde, onde nenhuma vacina obrigatória 
para menores de dois anos atinge a meta de 
cobertura? O fato é aterrador se lembrarmos 
que, antes de Bolsonaro, nosso Programa 
Nacional de Imunizações era ótima referência 
mundial. Agora, também em matéria de co-
municação, o Brasil é alvo de piadas mundo 
afora, como acaba de ocorrer ao mostrar um 
mico leão dourado como exemplo de que não 

há queimada na Amazônia. O que nunca existiu 
lá é mico leão dourado, que só vive na Mata 
Atlântica, milhares de quilômetros além.

Qual estapafúrdia ideia virá agora? Espero 
que não tenha nada mais a ver com o que 
família e adeptos do Mito dizem tomar como 
remédio milagroso para enfrentar a COVID. 
Esqueçam o que proclamam os NÃO médicos 
presidentes daqui e dos Estados Unidos, sendo 
o de lá gigantesco acionista da Sanofi, fabrican-
te da hidroxicloroquina. Trump comprou tantas 
doses que descartou um milhão de comprimi-
dos de presente para o Brasil. “Se precisar de 
mais, ligo para ele”, agradeceu sorridente o 
mito brasileiro. Em tempo estranho, parece que 
é graças à cloroquina que a Farmácia Popular 
não vai acabar, com o governo mudando de 
opinião para distribuir de graça o encalhado 
remédio!

É estranha a “love story” Bolsonaro e 
Trump, em que nosso presidente tanto admira 
o manda-chuva da Casa Branca. Depois do 
norte-americano reduzir drasticamente a im-
portação de aço do Brasil (no último trimestre 
cairá de 350 mil para 60 mil toneladas), o que 
fez o subserviente atleta do Planalto? No último 
dia 12, para ajudar o comparsa em campanha 
de reeleição, liberou que os “States” vendam de 
imediato para cá, sem pagar nenhuma taxa ou 
imposto, mais 187,5 milhões de litros de etanol. 
Os produtores brasileiros serão muito prejudica-
dos, porque estão com estoque de álcool bem 
acima da média, devido à redução de consumo, 
mas o desgoverno do mito justifica dizendo que 
“quem sabe, os americanos compensem no 
futuro comprando mais açúcar”.

Já que citamos os Estados Unidos, ainda 
que para falar daqui, é do importante The New 
York Times matéria de página inteira intitulada 
“Um negócio familiar: investigação por corrup-
ção ameaça Bolsonaro do Brasil”. Não é preciso 
comentar a reportagem, o título já é suficiente.

Mas não são só da família os casos “pito-
rescos”.  Exemplo é o do advogado Fernando 
de Magalhães Furlan, ministro de Indústria e 
Comércio Exterior e presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa da Concorrência, 
durante o governo Dilma Rousseff. Filmado por 
câmeras de segurança furtando cones do esta-
cionamento do Edifício Buriti na rica quadra 300 
de Brasília, após registro de queixa devolveu os 
cones dizendo que apenas os pegou emprestado 
para ensinar baliza à filha. Quem furtar um carro 
pode devolver depois com a mesma “justificati-
va”? Ou seria questão para o Supremo Tribunal 
Federal, onde agora Furlan é assessor jurídico 
com salário acima de R$ 25 mil?

E o desembargador paulista Eduardo 
Almeida Rocha de Siqueira, que enfrenta 43 
representações disciplinares por todo tipo de 
ação ordinária? Afastado preventivamente com 
vencimentos e penduricalhos acima de R$ 50 
mil por mês, deve ser severamente punido, ora 
vejam só, com aposentadoria compulsória: 
não precisará fazer mais nada na vida, a não 
ser continuar agindo de forma desenfreada, 
acumulando mais processos (quem sabe queira 
figurar no Guinness World Records) e recebendo 
religiosamente o altíssimo salário pago com 
nossos impostos.

Também envolvendo “dim-dim” e Poder 
Judiciário: em derradeiro ato como presidente 
do Conselho Nacional de Justiça, sua excelência 
Dias Toffoli determinou que tribunais comprem 
um terço das férias de juízes federais e do traba-
lho, visto que passam por situação difícil e não 
usufruem de direitos iguais aos trabalhadores 
comuns que podem vender parte das férias. 
Para pensar: além de inúmeros recessos, os 
juízes que serão beneficiados gozam 60 dias 
de férias e, sem contar penduricalhos, têm 
salário acima de R$ 33.700,00. Quantos traba-
lhadores comuns o leitor conhece que passam 
semelhantes “dificuldades”?

Arquivo pessoal

Avança minas, uma realidade
medida que os índices da COVID-19 vão cedendo, quando a maioria 
dos prefeitos está permitindo a abertura do comércio e a retomada de 
suas atividades em centenas de municípios, o governador Romeu Zema 
(Novo) acena aos mineiros com a canalização de programas e ações 

capazes de facilitar um ambiente mais favorável para atrair investimentos. É uma 
espécie de ponta pé inicial na elaboração de uma estratégia com o intuito de 
trazer empreendimentos industriais e geradores de riquezas para Minas, abrindo 
espaço para o desenvolvimento econômico na era pós-pandemia.

O mais vigoroso programa dos últimos tempos por parte do Executivo es-
tadual é o “Avança Minas”, apresentado a população e a imprensa na semana 
anterior. Zema informa que os investimentos previstos vão permitir um avanço 
geral em várias regiões. O orçamento estimado gira em torno de R$ 1 bilhão e 
com possibilidade de geração média de 35 mil empregos diretos e indiretos, 
por conta de obras nos segmentos da saúde, educação, segurança pública e 
infraestrutura rodoviária e urbana.

O resultado dessa incursão pode ser um retorno espetacular da ordem de 
R$ 181 milhões em arrecadação de impostos, sendo que os recursos já estão 
assegurados por parte do governo federal, estadual e de alguns municípios. Nos 
próximos meses, haverá um verdadeiro canteiro de obras, devido aos empre-
endimentos a serem executados pelo “Avança Minas”, como a pavimentação 
da rodovia MG-010, entre Conceição do Mato Dentro e Serro, implementação 
da bacia de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras, em Contagem, 
acesso ao Inhotim, em Brumadinho, além de mais 8 obras já devidamente 
iniciadas e por acabar, em regiões do Sul e no Triângulo Mineiro.

Autoridades do estado detalharam ainda que estão previstas a construção 
e ampliação de escolas, hospitais, cadeias públicas, reforma do Hospital Gover-
nador Israel Pinheiro (Hgip) e também do Hospital da Polícia Militar (HPM). De 
acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando 
Marcato, somente no município de Juiz de Fora serão canalizados algo em torno 
de R$ 10 milhões para restauração do prédio histórico da Escola Delfim Moreira. 
Enquanto isto, na região metropolitana de BH, com destaque para Sabará, R$ 5 
milhões vão para pagar os compromissos relacionados à reforma de ampliação 
da Escola Paulo Rocha, cuja previsão de conclusão é fevereiro de 2021.

Otimista, o governador Zema está começando a percorrer algumas regiões 
com o objetivo de levar investimentos, mas ao mesmo tempo se propõe a se 
credenciar como um mensageiro de que tudo pode ser diferente entres os 
seus coestaduanos após essa crise sanitária, pois ele, na condição de titular do 
Executivo estadual, está disposto a empenhar a sua habilidade na busca de dias 
melhores para a população, especialmente, onde a presença do poder público 
se faz necessário.

Então, o isolamento social parece caminhar para o fim, abrindo espaço para 
as autoridades competentes darem início aos alicerces de um novo rumo de paz e 
prosperidade. O governo do Estado inicia o planejamento estratégico para permi-
tir a geração de emprego e renda, oferecendo condições e oportunidades para a 
continuidade da vida das pessoas após longos meses de quarentena. É prenúncio 
de um 2021 com mais alegria e resolução proativa para a população em geral.

http://www.jovempan.com.br/tag/vacina
http://www.jovempan.com.br/tag/eua
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experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

da redação

eujácio silva

senador no interior
Enfim, chegou o fim a maratona de viagens do senador e 

presidente do Democratas em Minas Gerais, rodrigo Pacheco, 
por conta de sua presença nas convenções partidárias realiza-
das em diferentes regiões. Pelo visto, o parlamentar realmente 
quer fazer a sigla crescer no estado, tudo é claro, com o objetivo 
de começar a delinear parâmetros de olho na sucessão, tanto 
presidencial quanto para o governo de Minas.

Política em vespasiano
A atual chefe do Executivo de Vespasiano ilce rocha (PSDB), 

que se achava dona dos votos, pode estar passando o bastão 
da prefeitura para o seu ex-padrinho carlos murta (MDB) neste 
próximo pleito. Para piorar, se ele for realmente eleito, por certo 
tende a ficar 8 anos no poder como já aconteceu no passado.

Ações do servas?
A comunicação é tudo nesta fase da vida humana. Seria 

bom ensinar isso para a assessoria do Serviço Voluntário de As-
sistência Social (Servas). Afinal, pouco se conhece em relação às 
atuais realizações daquela importante instituição filantrópica.

Walfrido nos bastidores
Afastado do noticiário político há cerca de 3 anos, desde 

que o ex-presidente lula foi condenado por corrupção, o 
ex-ministro Walfrido dos mares guia e amigo pessoal do 
petista não é visto em público em hipótese alguma. Agora, a 
informação de Brasília é que ele não está na linha de frente, 
mas participa ativamente nos bastidores da sucessão da PBH. 
Quem foi rei nunca perde a majestade!

notícias da corte
Em Brasília, jornalistas de prestígio garantem que o governo 

federal bate cabeça quando o assunto é a reforma Tributária. 
“Demonstram um enorme esforço entre a economia e o pessoal 
da articulação política do presidente da República”, dizem.

Poder paralelo
“Aqui neste prédio existe um poder a parte, sendo que 

cada ministro é dono de uma capitania, manda tudo e muito 
mais, não interessa em que governo ou em quais circunstân-
cias”. Comentário ouvido nas imediações da sede do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

sem vacina
“Atualmente, o número de pessoas que estão deixando de 

tomar vacinas em geral é preocupante. Existem vírus causado-
res de doenças circulando por todos os lados e contaminando 
os pacientes com gripe, sarampo, tuberculose e tudo mais. Ou 
seja, nem só de COVID-19 se infecta”, diz o diretor do Instituto 
Butantan, dimas covas.

Falta bom senso
Dentre os diversos projetos que começam a circular no 

âmbito do Congresso existem alguns que são verdadeiras pe-
gadinhas. “Tem uma dessas matérias propondo a isenção fiscal 
de R$ 1 bilhão para grandes empresas, que a rigor deveriam 
ser ainda mais taxadas. Está faltando bom senso”, ironiza o 
historiador marco Antonio villa.

Altos e baixos
O experiente filósofo luiz Felipe Pondé alerta: “o governo 

do presidente Jair Bolsonaro ganhou uma enorme populari-
dade a partir do pagamento do auxílio emergencial no valor 
de R$ 600. Agora, com a redução do valor pela metade, deve 
perder grande parte de sua conquista popular”.

Jogo começa a ser jogado na
sucessão de Belo Horizonte
Ao lançar candidatura à Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), o deputado João Vítor Xavier (Ci-
dadania) conseguiu a proeza de conquistar exatos 6 
minutos e 8 segundos do prestigiado horário eleitoral 
gratuito, ficando alguns números acima do próprio 
prefeito Alexandre Kalil (PSD). A maior parte do 
tempo foi devido às alianças que fechou com DEM, 
PSL, PSB, PL e PTB, já que, sozinho, seu partido teria 
apenas 26 segundos. Esse foi o assunto mais discutido 
nos bastidores da política mineira nos últimos dias.

Por seu turno, a indicação do ex-secretário de 
Fazenda da PBH, empresário Fuad Noman, como pré-
-candidato a vice na chapa pela reeleição do atual pre-
feito também deixou clara a sinalização do grupo de Kalil 
que está confiante na vitória neste momento, a ponto de 
deixar de lado as coligações com figuras tradicionais e 
de reconhecido prestígio junto à população para apoiar 
um nome de sua inteira confiança política e pessoal.

E assim começa a ser debatida a sucessão em 
Belo Horizonte, onde cada um dos diversos pré-
-candidatos irão tentar conseguir seu espaço junto 
ao público. Por certo, esse tema irá elevar a tempe-
ratura a partir do dia 9 de outubro, por ocasião das 
veiculações dos programas eleitorais no rádio e na TV.

Fabiano cazeca, candidato pelo Pros
Empresário de sucesso, Fabiano Lopes Fer-

reira (PROS) tem orgulho de dizer que não se viu 
obrigado a demitir suas centenas de funcionários 
espalhados pelo Brasil na crise de COVID-19. 
Conhecido popularmente como Fabiano Cazeca, 
agora decidiu entrar na disputa pela PBH. Veja 
algumas de suas propostas caso seja eleito para 
governar a cidade.

Ele aponta como uma de suas primeiras ações 
frente à prefeitura a recuperação das mais de 15 
mil empresas que faliram durante a pandemia e, 
consequentemente, devolver os empregos de cer-
ca de 100 mil trabalhadores que foram demitidos 
em função da falência das referidas companhias. 
“Estas ações poderão ser com renúncia fiscal e 
auxílio de crédito para capital de giro”.

No campo da saúde, caso o coronavírus per-
maneça até o próximo ano, Fabiano pretende 
implementar ações fortes no sentido de ampliar 
a capacidade de atendimento, quantidade de 
profissionais, leitos, Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) e respiradores.

O candidato salienta que promoverá me-
didas para melhorar o transporte coletivo. “É 
inadmissível abrir o comércio e outras empresas, 
culminando no aumento do número de pessoas 
nas ruas e deixar que os belo-horizontinos viajem 
nestes ônibus superlotados”.

Dentre as urgências estão as obras pre-
ventivas contra as enchentes. “É desumano e 
vergonhoso ver dezenas de cidadãos morrerem 
todos os anos em Belo Horizonte por conta desse 
problema. Não podemos mais admitir que nas 
próximas chuvas pessoas continuem perdendo 
suas vidas por falta das referidas obras. Isso tem 
que ter um fim”.

“Uma das mais graves deficiências da gestão 
atual é o seu verdadeiro desprezo pela educa-
ção. Quando esse governo assumiu a prefeitura 
em 2017, haviam 130 Unidades Municipais de 
Educação Infantil (Umeis) funcionando e 1 em 
construção. Agora, após 4 anos, Belo Horizon-
te possui 131 Umeis. A educação é a base da 
sociedade. Além de construir escolas, também 
é preciso motivar os professores com salários 
dignos, planos de carreira, treinamentos e reci-
clagem” reclama.

Para ele, todas as instituições, sejam privadas 
ou públicas necessitam de organização para evoluir 
no caminho certo. “O planejamento estratégico é 
que dá suporte para os gestores. Isso é básico em 
qualquer gestão, porém, a atual herdou da passada 
um belo trabalho denominado ‘Plano Estratégico 
BH 2030’, que norteava os rumos da cidade para o 
futuro. Entretanto, tudo leva a crer que a adminis-
tração o deixou de lado”.

Fabiano chama atenção para outro problema 
e relembra que BH contava com 4.553 pessoas 
em situação de rua em 2017. “Atualmente, a 
estimativa é que esse número subiu para 10 mil. 
É cruel, principalmente em época de inverno e de 
pandemia, ver milhares de cidadãos sofrendo e 
morrendo nas ruas. Tudo é uma questão de querer 
resolver e o custo disso não é nada em face dos 
R$ 14 bilhões do orçamento da cidade”.

Irônico, o candidato comenta que as regionais 
da PBH funcionam como meras figuras decora-
tivas. “É preciso descentralizar o poder dando 
autonomia às regionais. Em torno de 80% dos 
transtornos do município podem ser solucio-
nados por meio delas, deixando a gestão mais 
leve. Nesse caso, o poder central fica por conta 
das decisões estratégicas melhorando muito a 
prestação do serviço à sociedade”.

João vítor Xavier marcou uma
espécie de gol de placa

Fuad noman pode fazer parte
da história política da cidade
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deputados do norte de minas se unem em
favor da reeleição do prefeito de montes claros

Bem avaliado em seus quase 4  anos à frente 
da Prefeitura de Montes Claros, o prefeito Humberto 
Souto (Cidadania) agora é só popularidade. “É difícil 
encontrar alguém que possa desbancá-lo nesta época 
de eleição”, segundo comentários nas imediações 
do Café Galo, ponto de encontro de populares, no 
Centro da cidade. 

Tido como principal adversário do atual titular, 
o empresário e ex-prefeito Ruy Muniz (PP) fica cada 
vez mais distante de conquistar a opinião pública. 
Até porque, como é do conhecimento geral, ele 
responde a denúncias de origens variadas perante o 
poder Judiciário. E, como não poderia deixar de ser, 
isso ocasiona desgastes. Por enquanto, o grupo do 
PT, sob a égide do deputado federal Paulo Guedes, 
em parceria com outras lideranças petistas, continua 
patinando quando o assunto é capturar parte do 
eleitorado da capital do Norte de Minas.  

Apoio dos deputados
A caminhada de Humberto Souto rumo à 

reeleição vai ganhando apoio. Semana passada, 

o deputado Arlen Santiago (PTB), assim como o 
partido o qual ele representa hipotecaram apoio ao 
projeto político de Souto, sob a alegação de que ele 
trabalha muito, é honesto e, efetivamente, mudou 
a fisionomia de Montes Claros. 

Na mesma linha de raciocínio seguiu o 
deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB). 
Parlamentar de reconhecida capilaridade no 
Norte do estado, o atual primeiro-secretário da 
Assembleia Legislativa considera a lisura e a probi-
dade do prefeito qualidades indispensáveis neste 

momento em que a história da política brasileira 
está sendo passada a limpo. Ele, juntamente 
com o MDB, também fechou apoio em torno 
da candidatura pela reeleição do atual chefe do 
Executivo municipal. 

Antes disso, já estavam engajados no movi-
mento em prol do projeto político do prefeito os 
deputados estaduais Carlos Pimenta (PDT) e Gil 
Pereira (PSD).

Também o parlamentar federal Marcelo de 
Freitas (PSL) declarou estar ao lado de Souto na 
luta pela reconquista de mais 4 anos de mandato. 
Apenas para registrar: o deputado em questão é o 
delegado da Polícia Federal licenciado e que, por 
anos, comandou a regional da instituição no Norte 
do estado. Aliás, o seu nome era mencionado para 
ser colocado à disposição dos eleitores, no entanto, 
segundo amigos, ele entendeu que o momento é 
de união em favor da atual administração.

É a primeira vez na história recente da região 
que ocorre essa convergência. Uma união de lide-
ranças em torno de um único político, certamente 
em homenagem ao prefeito, que já foi deputado 
federal, presidente do Tribunal de Contas da União 
e pertence a uma das famílias mais tradicionais de 
Montes Claros.

Humberto souto já foi presidente
do tribunal de contas da união
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minas gerais melhora seu posicionamento
no Ranking de competitividade dos estados

Zema participou do lançamento da edição 2020

M inas Gerais melhorou sua posição no 
Ranking de Competitividade dos Estados, 
medido pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP), divulgado no dia 17 de setembro. 

Na edição 2020 do levantamento, o estado subiu 
uma colocação, ocupando o 7º lugar e invertendo 
a tendência de queda que vinha enfrentando nos 
últimos anos.

Em relação a 2019, Minas apresentou avanço 
nos critérios de Eficiência da Máquina Pública, Ca-
pital Humano, Segurança Pública e Solidez Fiscal. O 
Ranking de Competitividade do CLP leva em conta 10 
quesitos, com 68 indicadores que permitem avaliar a 
gestão pública das 27 unidades federativas do país.

Ao participar do lançamento do ranking, em 
evento virtual que contou com a presença de outros 
governadores, Romeu Zema (Novo) comentou os 
resultados da pesquisa que apontam que Minas 
Gerais está no caminho certo.

“O nosso avanço é consequência das ações to-
madas desde o início da minha gestão. Priorizamos 
a racionalidade da máquina administrativa, conse-
guimos reduzir de 21 para 12 secretarias de Estado, 
cortamos cargos e tivemos, recentemente, a reforma 

mais importante deste governo, a da Previdência. 
Toda essa racionalidade acaba tendo reflexo nas 
contas públicas”, explicou.

Zema ressaltou que, diante da pandemia, o 
governo estadual agiu rapidamente para reduzir 
ainda mais os gastos. “Tivemos que fazer um ajuste 
duro para que esse período não significasse um 

descontrole ainda maior das contas públicas. Com 
exceção da Saúde, contingenciamos recursos em 
todas as outras secretarias”, afirmou.

A desburocratização e a simplificação do am-
biente de negócios no governo do Estado, com o 
uso intensivo de novas tecnologias, também foram 
pontos destacados pelo governador.

“Temos caminhado de forma acelerada. Minas 
é o estado de maior acesso aos meios digitais. O MG 
App, por exemplo, é sempre atualizado e consegue 
resolver uma série de questões, facilitando a vida 
do cidadão e evitando a presença nos balcões das 
repartições públicas. A população pode consultar 
desde dados sobre seu veículo, até agendar uma 
doação de sangue”, ressaltou.

“Inclusive, há 90 dias facilitamos a vida do pro-
dutor rural. A apresentação da guia de recolhimento 
do imposto e emissão da nota fiscal agora podem 
ser feitas pela internet. Além disso, anulamos mais 
de 160 portarias e resoluções que impediam ou di-
ficultavam a vida dos empreendedores. Centenas de 
alvarás de funcionamento também não são exigidos 
mais para atividades de baixo risco”, explicou Zema.

“o nosso avanço é consequência das ações
tomadas desde o início da minha gestão”
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http://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/conteudo/geral/mgapp
https://www.mg.gov.br/conteudo/geral/mgapp
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setor de construção civil registra
melhor resultado em 8 anos

O desafio da comunicação pública em
tempos de pandemia do coronavírus

D iante da explosão do novo co-
ronavírus em escala global e da 
mobilização para conter o avanço 
da doença, capitaneada pela 
Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Contagem, com a terceira maior popula-
ção do estado e um dos mais importantes polos 
industriais do mundo, imediatamente aderiu às 
estratégias de contenção.

O primeiro Decreto Municipal nº 1.510 foi 
assinado  em 16 de março, declarando situação 
de emergência em saúde pública. Na sequência, 
foi criado o Comitê Intersetorial de Combate 
à Doença, com representantes de todas as 
secretarias.

Era iniciado o teletrabalho, com grande 
parte dos servidores municipais em home 
office, com exceção dos que atuam nos setores 
essenciais, como saúde, defesa social e zeladoria 
da cidade. Por sua vez, a Secretaria de Comuni-
cação exerce papel relevante nesta força-tarefa 
com a função de repassar um fluxo robusto e 
constante de informações a cerca de 700 mil 
habitantes. 

Após as primeiras medidas, o traba-
lho da Secretaria de Comunicação consistiu no 
uso bem planejado dos canais de informação 
para que as medidas adotadas pelo municí-
pio chegassem ao cidadão de modo célere. Além 
disso, houve a necessidade de reproduzir as de-
mais ações adotadas no decorrer da pandemia 
e manter a mobilização. Nesse sentido, toda a 
equipe da Comunicação passou a ter a missão 

de usar os meios disponíveis para fazer chegar 
aos moradores às regras no tocante ao isola-
mento social e os detalhes do funcionamento 
da rede municipal de saúde. A atualização das 
informações passou a ser full time devido ao 
grande volume de adequações necessárias às 
medidas contra a COVID-19. 

Para tanto, o Plano de Comunicação foi 
traçado com um leque de estratégias, com 
a proposta na qual o conteúdo jornalístico e 
publicitário, além da divulgação nos canais 
próprios da prefeitura, como o portal e as 
redes sociais (Facebook, Instagram e grupos 
de WhatsApp), se disseminasse por todos os 
tipos de mídias.

Os métodos adotados nas mídias sociais 
facilitaram a rápida propagação de informa-
ções. Por exemplo, foi possível esclarecer sobre  
os sintomas apresentados pelos contaminados 
pelo coronavírus. Outros temas importantes fo-
ram e estão sendo abordados em lives. À medida 
que o material avançava novas regras foram 
criadas pelo Comitê Intersetorial de Combate 
à Doença.  

Além disso, um hotsite específico contagem.
mg.gov.br/coronavirus foi criado. Outros portais 
e blogs parceiros também contribuem para que 
a informação chegue a uma grande parcela da 
população.  

Nesse período atípico, as redes sociais 
se mostram um importante canal de comu-
nicação entre o poder público e a sociedade 
e deu um grande salto durante a pandemia. To-

das as iniciativas são amplamente divulgadas 
em reportagens no portal de notícias e pelas 
mídias sociais da prefeitura, além de repas-
sadas à imprensa como sugestões de pautas.

O Facebook, Instagram e grupos de What-
sApp levam até a população os protocolos de 
convivência com pessoas dos grupos de risco, 
sobre as regras para sair de casa com segurança 
e no retorno aos domicílios, bem como informa-
ções atualizadas dos boletins epidemiológicos.

Paralelemente ao uso das plataformas, 
peças gráficas foram uma estratégia impor-
tante, sobretudo nos pontos mais periféricos 
de Contagem. Folhetos, cartazes e banners fo-
ram distribuídos pela cidade. O material publici-
tário também é estampado em outdoors, mega-
doors e na traseira de ônibus (backbus).

Outros meios de comunicação muito 
eficazes, os carros de som e os 86 faixódro-
mos foram estratégias adotadas pela secretaria 
diariamente pelas 8 regionais para repassar as 
informações sobre o vírus.

Com relação aos órgãos de imprensa, temas 
no âmbito do combate à COVID-19 foram e ain-
da são abordados em anúncios nos principais 
jornais impressos e mídias digitais com circu-
lação em Contagem. Releases com sugestões 
de pautas são enviados praticamente todos os 
dias à grande mídia e entrevistas são dadas ao 
vivo e com frequência a emissoras de rádio e 
TV, para explicar as regras municipais. Assim, a 
população é permanentemente amparada com 
informações de fontes confiáveis.

nquanto inúmeros setores amargam 
com resultados negativos ou estacio-
nados, a construção civil avança pelo 
estado. Levantamento do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil no 

Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) aponta o 
crescimento do segmento, atingindo os melhores 
índices em 8 anos, assim como o incremento na 
quantidade de empregados. 

De acordo com a pesquisa Sondagem da 
Indústria da Construção, o índice de atividade do 
ramo subiu 2,2 pontos percentuais (pp) frente 
a junho (48,8) e atingiu 51 pp em julho, o que 
representa crescimento pela primeira vez em 10 
meses. O indicador avançou 4,3 pp na compa-
ração com julho de 2019 (46,7) e foi o melhor 
para o mês desde 2012. O nível de atividade do 
setor foi quase o dobro do observado em abril, 
que alcançou 26 pp. A taxa que mede a evolução 
do número de empregados também avançou 4,7 
pp, passando de  48,3, em junho, para 53 em 
julho. Essa é a primeira vez, desde setembro de 
2019 (52,6), que o índice fica acima da fronteira 
dos 50 pp, apontando elevação do emprego. Ele 
cresceu 7,9 pp na comparação com julho de 2019, 
que era de 45,1 pp.

Na avaliação de Geraldo Linhares, presidente 
do Sinduscon-MG, uma soma de medidas e fatores 
explicam o bom desempenho. “A construção civil 
foi considerada essencial pelo governo estadual, 
as obras não pararam, continuaram num ritmo 
um pouco mais lento, mas assegurou muitos 
empregos. Os canteiros ativos do início da pan-
demia possibilitaram a manutenção do caixa das 
empresas que, depois do susto de março e abril, 
desenvolveram sistemas de comércio virtual. Estas 
novas ferramentas, junto com as flexibilidades da 
Caixa Econômica, a taxa Selic de 2% e a necessi-
dade das pessoas terem casas mais adaptadas 
para home office e aulas virtuais ajudaram para 
o aquecimento das vendas crescentes, a partir de 
maio chegando ao ápice no mês de julho. Esses 
eventos contribuíram para o aumento da confiança 
do empresariado”, comenta.

Ainda de acordo com a pesquisa, os índices de 
expectativa demonstram que a percepção dos empre-
sários com relação à evolução do nível de atividade, 
dos novos empreendimentos e serviços, da compra 
de insumos e matérias-primas e do emprego para os 
próximos 6 meses também estão otimistas. O indica-
dor de expectativa ultrapassou a linha divisória dos 
50 pp - depois de 4 meses abaixo desse patamar– e 
marcou 55,2 pp em agosto, sinalizando perspectiva 
de aumento da atividade nos próximos 6 meses. A 
taxa cresceu 5,3 pp frente a julho (49,9 pontos) e 
1,1 ponto na comparação com agosto de 2019 (54,1 
pontos). Também foi  o maior desempenho para o 
mês registrado em 8 anos.

O Índice de Confiança do Empresário da Indústria 
da Construção de Minas Gerais (Iceicon-MG), que 
corresponde a ponderação das condições atuais e de 
expectativas, também subiu 6 pp, ante julho (45,6) 
e atingiu 51,6 pp em agosto, voltando a mostrar 
empresários confiantes. Essa foi a 4ª elevação seguida 

do indicador após o recuo histórico ocorrido em abril, 
quando marcou 34,1 pp. Ele também ultrapassou sua 
média histórica (50,2), em 1,4 pp. Na comparação com 
agosto de 2019 (55,7), o nível recuou 4,1 pp. O Iceicon 
nacional cresceu 7,7 pp entre julho (46,3) e agosto 
(54), mostrando que os construtores retomaram a 
confiança.

Segundo dados do Sinduscon-MG, existem hoje 
225 canteiros de obras ativos na capital mineira que, 
juntos, representam R$ 3 bilhões em empreendimen-
tos. Apesar de o setor estar otimista, Linhares teme 
que fatores econômicos encareçam os próximos pro-
jetos. “Temos uma expectativa de novos lançamentos 
no 4º trimestre, porém os valores destas unidades 
serão majorados devido ao abusivo aumento dos 
materiais, em especial cimento, aço, cabos elétricos 
e PVC. Independente desses acréscimos acreditamos 
na manutenção da performance dos 3 últimos meses. 
Importante que os juros continuem baixos e o governo 
consiga segurar a inflação”, explica.

“os canteiros ativos do início da pandemia possibilitaram a
manutenção do caixa das empresas, que depois do susto de
março e abril, desenvolveram sistemas de comércio virtual”
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entre tapas e beijos
“O presidente da Câmara Federal, rodrigo maia (DEM), e o ti-

tular da Economia, Paulo guedes, mantêm um diálogo constante. 
Em geral, discordam nas teses implementadas pelo ministério, mas 
se entendem no pessoal. Contudo, essa é uma parceria que tem 
funcionado muito, especialmente neste período de pandemia”. 
Opinião da jornalista da GloboNews cristiana lôbo.

cadê lacerda?
O ex-prefeito marcio lacerda deu um chá de sumiço. Está 

se esquivando em receber candidatos à Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) que vão até ele para tentar conseguir dinheiro 
para campanha. Chegou a ironizar com amigos: “até parece 
que eu sou dono de banco”.

esquerda quieta
Segundo analistas políticos de Brasília, o clima contra o 

governo no âmbito da Câmara Federal é de razoável tranquili-
dade. Tudo porque a esquerda está agora empenhada apenas 
em pedir votos nos municípios, deixando o Palácio do Planalto 
para ser atacado depois do pleito. Que maldade, gente!

o vice de Kalil
Desde o segundo semestre do ano passado, esta coluna 

vem informando com assiduidade sobre a possibilidade do 
ex-secretário de Fazenda da PBH, Fuad noman, ser o candi-
dato a vice-prefeito de Alexandre Kalil (PSD). Seu nome é tão 
intenso no grupo que caso a candidatura de Kalil tivesse algum 
problema, o prefeito indicaria o seu ex-auxiliar para concorrer 
como cabeça de chapa.

democracia e imprensa
“Quando avançamos no processo democrático brasileiro, 

fica clara a necessidade de prosseguir concomitantemente os 
meios capazes de permitir a plena liberdade de imprensa”. 
Comentários do ex-presidente do STF, Ayres Britto.

ministério dos militares
Certamente ninguém faz a conta exata, mas curiosos que 

acompanham as publicações de nomeações veiculadas no Di-
ário Oficial da União apostam: o número de militares lotados 
nas diferentes repartições do Ministério da Saúde já passa de 3 
dúzias. A quantidade é superior ao período em que o governo do 
Brasil era comandado pelo Exército durante a ditadura de 1964.

sem cPmF
“Não vejo ninguém de proa defendendo o imposto da 

CPMF, a não ser os mais próximos do ministro Paulo guedes. 
Os motivos são diversos, mesmo porque se trata de operação 
extremamente complexa, caso viesse a ser implantada. Afinal, 
quem seria taxado e por qual motivo? Isso ainda vai dar pano 
pra manga”. Opinião da jornalista Juliana rosa.

evangélicos solidários
A assessoria política do presidente Jair Bolsonaro está chegando 

à conclusão de que a bancada evangélica na Câmara Federal é mais 
fiel ao governo do que a recém-criada bancada do Centrão. “Os 
homens da Bíblia são mais módicos em seus pedidos”, vaticinam.
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daniel Amaro

mais de 45 mil mineiros cancelaram
planos de saúde em 4 meses de pandemia

Fonte: ANS

Q
uando a situação finan-
ceira aperta, a saída de 
muitas pessoas é cortar 
os gastos supérfluos. No 

entanto, desde o início da COVID-19 
até mesmo serviços essenciais têm 
sido deixados de lado. De março a 
julho de 2020, segundo dados da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), o setor contabilizou 
queda de 45.598 mil usuários de 
planos de saúde em Minas Gerais. 
A explicação para esta situação 
está ligada à pandemia e a brusca 
desaceleração da atividade eco-
nômica.

Dentre os estados da região 
Sudeste, São Paulo foi o que mais 
diminuiu a quantidade de bene-
ficiários no período, totalizando 
118.643 a menos. Em seguida apa-
rece Rio de Janeiro (-56.811), Minas 
Gerais (-45.598) e Espírito Santo 
(-1.670). Em todas as localidades 
a queda foi maior nos meses de 
abril e maio.

Planos de saúde
em minas gerais

mÊs usuários

Janeiro 5.044.202

Fevereiro 5.040.121

Março 5.054.014

Abril 5.041.606

Maio 5.011.463

Junho 4.999.968

Julho 5.008.416

De acordo com José Cechin, 
superintendente executivo do 
Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS), o segmento 
está fortemente relacionado ao 
mercado de trabalho, especial-
mente porque as empresas são 
as maiores contratantes deste 
serviço. Em julho deste ano, 
13,5% dos beneficiários mineiros 
estavam em planos individuais 
ou familiares e 86,3% em coleti-
vos. Desses, 81% do tipo coletivo 
empresarial e 19% coletivo por 
adesão.

Ele explica que a redução da 
quantidade de usuários também 
está ligada à desaceleração da 
economia. “Perda de emprego 
e renda em função da COVID-19, 
empresas paralisadas ou ainda 
porque as vendas tanto de pla-
nos médico-hospitalares quanto 
de exclusivamente odontológi-
cos não aconteceram até mesmo 
porque os pontos de comercia-
lização estavam fechados. Essa 
queda já era esperada”.

Questionado se as pessoas 
que cancelaram o plano não so-
brecarregariam o Sistema Único 
de Saúde (SUS), ele esclarece 
que sim. “Caso necessitem de 
atendimento, vão recorrer à rede 
pública. Pode haver exceções 
como os serviços particulares ou 
clínicas populares. No entanto, 
ter plano e pagar as mensalida-
des não exclui o cidadão do SUS 
e nem desobriga do dever de 
contribuir com impostos e con-
tribuições. O maior problema é 
não conseguir ir ao médico com 
a mesma frequência e não fazer 
um atendimento preventivo”.

Para a Associação Brasileira 
de Planos de Saúde (Abramge), 
o sistema de saúde suplementar 
tem entre suas premissas desafo-
gar a rede pública. “Entendemos 
que a Lei 9.656/98 deveria ser 
revisitada no pós-pandemia, pos-
sibilitando a entrega de novos 
produtos que atendam aos an-
seios e as necessidades de quem 
deseja contratar um serviço de 
qualidade e a preços acessíveis”.

recuperação tímida

Em julho, houve um aumento 
de 8.448 beneficiários. Porém, 
Cechin aler ta que os núme-
ros devem ser analisados com 
cautela em função das revisões 
periódicas da ANS. “O leve cres-
cimento sinaliza uma possível 
estabilidade após a flexibilização 
das medidas restritivas em todo 
o país. Não será intenso, devido 
às incertezas quanto à evolução 
da pandemia, mas acreditamos 
que não vai piorar. Deveremos 
ter  f lutuações pequenas na 
quantidade de beneficiários pelo 
menos até o fim desse ano”.

Ainda segundo o superinten-
dente executivo do IESS, para fazer o 
mercado de saúde suplementar vol-
tar a crescer é necessária a retomada 
vigorosa da economia. “A geração 
de empregos e garantia de renda é 
fundamental, permitindo a manu-
tenção dos planos ou a aquisição 
de novos. Além disso, as empresas 
não querem perder beneficiários e 
outros produtos, como as coberturas 
modulares e, consequentemente, 
mensalidades mais baixas, podem 
garantir mais acesso”.

Ele acrescenta que o setor hos-
pitalar privado é um dos que mais 
emprega no país. “Nos últimos 4 
anos, as contratações aumentaram 

cerca de 167%. Mesmo durante a 
crise, enquanto o saldo de geração 
de postos de trabalho foi negativo 
no primeiro semestre no Brasil, a 
saúde teve resultado positivo com a 
admissão de 43 mil pessoas”.

sem reajuste

A ANS congelou os reajustes 
dos planos de saúde por 120 dias e 
divulgou novas regras para o setor. A 
medida de suspensão de aplicação 
das correções no período de setem-
bro a dezembro de 2020 é válida 
para os planos médico-hospitalares 
contratados a partir de 01/01/1999 
ou adaptados à Lei 9.656/98.

As empresas são as maiores contratantes do serviço
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ter plano
e pagar as

mensalidades
não exclui o
cidadão do
sus e nem
desobriga

do dever de 
contribuir com

impostos e
contribuições

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

condecorado
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus (PV), foi 

condecorado com o Grande Colar concedido pelo Conselho da Medalha do Mérito 
do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ele recebeu a honraria das mãos do 
procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet.

Procurador-geral de Justiça, Antônio sérgio tonet; o governador
mineiro romeu zema e o presidente da Almg, Agostinho Patrus
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José de carvalho
Jorge celebra mais 
um aniversário no

dia 26 de setembro

umA HistorinHA Que se PAssou comigo - Certa vez, fui convidado a fazer 
testemunhais a favor do Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE), então 
instituição estadual, naquela época da administração Newton Cardoso. Eu me 
recusei a fazê-lo porque os bancos abusavam dos mais idosos em filas quilo-
métricas pela cidade e não respeitavam os seus clientes. O então presidente da 
instituição quis saber pessoalmente das minhas razões. Ele comprometeu-se a 
mudar o BEMGE e disse que eu teria que fazer o anúncio porque o banco seria 
outro. Realmente ele mudou o BEMGE, que passou a abrir suas portas às 07h 
para pagar os aposentados do INSS, e ainda criou uma agência especial para 
pagar aposentados na Rua Curitiba, que hoje pertence ao Itaú. Lá tinha banhei-
ros, água e até enfermeira para atender aos aposentados. Lembrei-me desse 
fato quando assisti os idosos baterem com a cara na porta nas agências do INSS 
em todo o país, numa clara falta de respeito aos que muito fizeram pelo Brasil.

AindA Bem, o presidente Jair Bolsonaro veio a público desmentir que o gover-
no dele não iria fazer nenhum congelamento de salário dos aposentados do 
INSS que recebem mais que um salário, como propôs a equipe econômica de 
Paulo Guedes, para sobrar dinheiro para o Renda Brasil. O presidente não só 
desmentiu, como pediu que se esquecesse desse Renda Brasil e que o que vai 
valer mesmo é o Bolsa Família. 

o Automóvel clube de Belo Horizonte começa a se movimentar para 
a eleição de nova diretoria. O Advogado Sérgio Diniz Braga é o nome falado 
para liderar uma chapa que pode ser única. Aliás, falando em Automóvel 
Clube, os habitués do Restaurante podem ir se preparando. Chefe Nélio 
se organiza para voltar a funcionar a partir do dia 1º de outubro. 

deverão ser 15 os candidatos a prefeito em Belo Horizonte. As últimas 
candidaturas estão em convenção no próximo final de semana. Esta será a 
eleição com maior numero de nomes de toda a história da cidade. Resta 
saber quem irá ao segundo turno com o prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Quem imaginava que um juiz federal desconhecido do povo carioca 
seria colocado para fora do Palácio Guanabara antes de completar 2 anos 
de governo. Agora o Sr. Witzel é considerado chefe da corrupção que se 
instalou no estado. Pois é, cansado de ver ladrões no governo, o povo 
escolheu um juiz federal e deu no que deu. 

Pelo andar da carruagem, a eleição de Contagem vai ficar entre Ademir 
Lucas (Podemos) e Marília Campos (PT). O atual prefeito Alex de Freitas 
não vai disputar a reeleição. Aliás, ele não lançou um projeto de transporte 
coletivo igual ao de BH e, por lá, a coisa não funcionou até agora.

zemA nÃo Pode reclAmAr da Assembleia que em nenhum momento lhe 
faltou com o apoio. Os deputados aprovaram a reforma da Previdência, que foi 
feita através de uma emenda a constituição do Estado e ainda lhe deu uma lei de 
reforma Administrativa. O governador, que assumiu o governo num momento 
grave com atraso de pagamento de funcionários e repasses às prefeituras, tem 
colocado as contas em dia. Com toda sua falta de experiência em administrar 
a coisa pública, Zema está se saindo bem.

domingo,  20 de setembro

Dr. Castelar Guimarães 
Soraia Lucas Diniz 
Avimar Barcelos, o Neném da Asa (Brumadinho) 
Jornalista Shirley Barroso - TV Record
Sra. Aparecida Diniz Couto
Maria Tereza Vaz de Melo Franco
Ana Flávia Colen Castelo Borges
Maria da Conceição Colen Fonseca

segunda-feira, 21

Professora Evelin Raimunda
Elcio Alves - ex-prefeito de Joanesia 

terça-feira, 22

Ex-deputado Marcos Tito 
Médico José Salomon
Ex-deputado Irani Barbosa

Quarta-feira, 23

Drª Maria de Fátima - esposa de Roberto Carvalho 
Sra. Ivani Chagas Coutinho - esposa do Coronel Jair Coutinho 

Quinta-feira, 24

Narlen Melo - esposa do publicitário Zé Renato
Tony Moreira 
Gleison Alves dos Santos - edição do Brasil

sexta-feira, 25

José Carvalho Jorge 
João Camarão - Sete Lagoas 
Ex-deputado Jairo Lessa

sábado, 26 

Jornalista Leonardo Ângelo - Rádio Itatiaia 
Wanda Guimarães - Serrano
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governador anuncia início de obras do
Anel rodoviário sul de montes claros

O governador Romeu Zema (Novo) 
esteve no dia 17 de setembro em Montes 
Claros. Acompanhado do deputado esta-
dual Arlen Santiago (PTB), realizou visi-
tas, entrega simbólica de equipamentos 
e anunciou um grande empreendimento 
para a cidade.

Zema iniciou a agenda conhecendo 
a fábrica da Eurofarma. Logo após, 
participou do lançamento do Ranking 
de Competitividade dos Estados na B3 
(Brasil, Bolsa, Balcão) e do Prêmio Ex-
celência em Competitividade. Ele ainda 
concedeu uma entrevista coletiva na 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes 
Claros (CDL).

O governador mineiro fez a entrega 
simbólica de respiradores que já estão 
em funcionamento para ampliar a 
capacidade de atendimento a pacientes 
da COVID-19 e um balanço de ações 
de infraestrutura e combate à seca no 
município e na região.

No entanto, o momento mais aguar-
dado pelos montes-clarenses, com a 
visita de Zema, foi o anúncio da ordem 

de início da tão esperada implantação 
das vias laterais do Anel Rodoviário Sul 
de Montes Claros. A intervenção contará 
com recursos de R$ 16,2 milhões e já 
possui licitação pronta. 

O deputado estadual Arlen San-
tiago, um dos grandes incentivadores 
para a realização da obra, relatou sua 
importância e reafirmou o compromisso 
do governador com o Norte de Minas. 
“Foram anos de espera, muitas ações 
realizadas até que essa melhoria pudesse 
finalmente ser concretizada. Zema com 

mais esse ato demonstra o seu compro-
metimento com a nossa região. O que foi 
feito aqui hoje não é apenas o anúncio 
de uma obra, trata-se da realização de 
um sonho para todos aqueles que aguar-
davam ansiosos”, disse o parlamentar.

De Montes Claros, o governador 
finalizou a agenda no município de 
Pirapora, onde, juntamente com Arlen, 
visitou a embarcação do vapor Benjamin 
Guimarães e a empresa Liasa – Ligas de 
Alumínio, local em que realizou atendi-
mento à imprensa local.

Go
ve

rn
o 

de
 M

in
as



SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de setembro de 2020

médico esPeciAlistA em reProduçÃo AssistidA dA
clínicA vilArA – nathaliag@zoomcomunicacao.com.br

mArco melo
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leíse costa

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

#setembroverde

70% dos casos de câncer no intestino
podem ser evitados com colonoscopia

Omês de setembro é marcado por várias datas 
do calendário da saúde. Além da campanha 
de prevenção ao suicídio e o incentivo à 
doação de órgãos, também é o período 

escolhido pela Sociedade Brasileira de Coloprocto-
logia (SBCP) para conscientização do diagnóstico 
precoce do câncer no intestino, também chamado de 
colorretal. Segundo estimativas do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), este é o segundo tipo mais comum 
entre homens e mulheres. Entretanto, cerca de 70% 
dos casos poderiam ser evitados com prevenção e 
exames precoces e 90% de chance de cura em pacien-
tes diagnosticados na fase inicial, segundo o médico 
endoscopista Luiz Alberti.

O intestino é um órgão que faz parte do sistema 
digestório. Em formato de tubo, ele se estende do 
final do estômago até o ânus. É por meio dele que 
o organismo absorve água e nutrientes e promove a 
eliminação de resíduos e toxinas pelas fezes. Como 
explica Alberti, existem diferenças entre o câncer no 
intestino grosso e delgado. “A doença é rara nessa 
última região, por isso não é investigado na rotina e 
não se indica realização de exame para prevenção. Ao 
contrário do câncer do intestino grosso, que tem sua 
incidência maior, aumentando cada vez mais e existe 
uma vasta literatura comprovando a importância dos 
programas de prevenção”, alerta.

Estimativas do INCA apontam que, só em 2020, 
40.990 mil novos casos de câncer no intestino foram 
detectados, sendo 20.520 em homens e 20.470 em 
mulheres. O número de mortes devido à doença, em 
2018, foi de 19.603 brasileiros, segundo o Atlas de 
Mortalidade por Câncer. 

De acordo com o INCA, os sintomas mais fre-
quentes são: sangue nas fezes; alteração do hábito 
intestinal (diarreia e prisão de ventre alternados); 
dor ou desconforto abdominal; fraqueza e anemia; 
perda de peso sem causa aparente, alteração na forma 

das fezes (aparência fina e comprida) e tumor abdo-
minal. Porém, esses sinais também estão presentes 
em problemas como hemorroidas, verminose, úlcera 
gástrica e outros e, por isso, devem ser investigados 
por um especialista. 

Idade a partir dos 50 anos, excesso de peso cor-
poral e uma alimentação pobre em frutas, vegetais 
e outros alimentos que contenham fibras, consumo 
de carnes processadas, como salsicha, mortadela, 
linguiça, presunto, bacon, salame e outros; e a inges-
tão excessiva de carne vermelha (acima de 500g por 
semana) são considerados fatores que aumentam o 
risco para este tipo de câncer. Outros agentes relacio-
nados à maior chance de desenvolvimento da doença 
são histórico familiar de cânceres de intestino, ovário, 
útero ou mama, além de tabagismo e consumo de 
bebidas alcoólicas.

Após avaliação médica, Bruno Sander, cirurgião 
endoscopista e especialista em gastroenterologia, 
esclarece que, geralmente, o primeiro exame é a 
colonoscopia. “Ele serve para identificar qualquer 
alteração mínima na região. Assim, conseguimos 
perceber desde problemas simples, até os mais 
graves em estágio inicial. Além disso, com trata-
mentos cada vez mais modernos, a chance de obter 
sucesso é bem maior. Por isso, a pessoa não deve 
hesitar em buscar auxílio profissional em caso de 
dúvida”, aconselha. 

O tratamento depende da fase da doença. Quanto 
mais precoce o diagnóstico, mais simples ele será,  
podendo acontecer apenas por uma intervenção colo-
noscópica. “O procedimento consiste na cirurgia para 
retirar aquele segmento acometido e, em casos espe-
cíficos, associado à quimioterapia e radioterapia. O 
câncer já é a manifestação de um mal que poderia ter 
sido evitado em cerca de 70% dos casos se programas 
de rastreamento com colonoscopia fossem realizados. 
Durante o exame, o endoscopista pode retirar pólipos, 
que são fatores precursores para o desenvolvimento 
do câncer”, esclarece Alberti.
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Homens cuidam menos da saúde
física, mental e reprodutiva

O s homens brasi-
leiros são pou-
co preocupados 
com o autocui-
d a d o  e m  g e -

ral,  comportamento que 
se reflete na saúde física 
e mental. A Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) aponta que, a cada 3 
mortes de adultos no Brasil, 
2 são de homens. Eles vivem 
7 anos menos que elas, em 
média e, têm mais doenças 
do coração, câncer, diabe-
tes,  colesterol  e pressão 
arterial mais elevadas. Eles 
ainda assumem o posto de 
maiores consumidores de 
álcool e tabaco, fatores que 
também contribuem com 
a infertilidade que, apesar 
de ser muito associada às 
mulheres, acomete homens 
na mesma proporção, cerca 
de 40%.

A infertilidade masculina 
é causada por diversos moti-
vos que, quando associados, 
provocam uma redução con-
siderável no potencial fértil. 
Geralmente são assintomá-
ticas, dificultando a per-
cepção do problema, cuja 
descoberta só ocorre após 
vários meses de tentativa de 
gestação sem sucesso.

Alguns homens apresen-
tam ausência total de eja-
culação. Ainda há aqueles 
acometidos pela chamada 
ejaculação retrógrada, con-
dição na qual o esperma 
vai para dentro da bexiga, 
quando o normal seria ser 
expelido por meio da uretra. 

Em alguns casos, quando o 
homem percebe dificulda-
de em ejacular ou não a 
presencia, medicamentos 
são recomendados e, em 
outros, porém, a reprodução 
assistida é a mais indicada.

Outro agente causador 
da infertilidade masculina 
são os bloqueios dos canais 
que transportam os esper-
matozoides, sendo que existe 
a obstrução consciente feita 
por vasectomia. O número 
desse procedimento ultra-
passou 34 mil intervenções, 
em 2017, conforme dados 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Apesar de existir a 
cirurgia de reversão, após 
cinco anos de vasectomia, 
o processo pode não ter su-
cesso. O risco aumenta com 
o tempo, pois a hiperpressão 
no epidídimo gera fibrose e 
surgem as obstruções com-
plicadoras da operação.

A condição azoospérmi-
ca atinge 1% dos homens 
que têm líquido seminal, 
mas, ao realizar o esper-
mograma, nenhum esper-
matozoide é encontrado e 
não há bloqueio nos canais. 
Nesses casos, a indicação é 
uma aspiração ou biópsia 
dos testículos para localizar 
espermatozoides no epidí-
dimo, caso seja encontrado, 
há a recomendação de ferti-
lização in vitro. Na ausência, 
deve-se recorrer a um banco 
de sêmen, onde os esperma-
tozoides de um doador serão 
utilizados para o tratamento 
da infertilidade.

A anomalia no material 
é outro fator recorrente, 
comprometendo a quali-
dade e a quantidade dos 
gametas.  O problema é 
detectado pelo espermogra-
ma como baixa contagem, 
pequena mobil idade, ou 
quantidade de espermato-
zoides de formato anormal, 
reduzindo as chances de 
gravidez. Dependendo do 
caso, o especialista indica 
inseminação artificial ou 
fertilização in vitro, associa-
da ou não a outras tecnolo-
gias. Felizmente, o avanço 
da medicina reprodutiva 
permite que boa parte das 
causas seja resolvida com 
tratamentos específicos.

A infertilidade não é a 
mesma coisa que esterili-
dade, ou seja, essa última 
é a incapacidade definitiva 
de engravidar a parceira e, 
atualmente, existem várias 
formas para chegar a uma 
solução. Mesmo quando o 
sêmen não é adequado, ain-
da assim, é possível fazer um 
procedimento médico para 
injetar o espermatozoide 
diretamente no óvulo em 
laboratório. 

Os homens devem cuidar 
mais da saúde, consultando 
regularmente especialistas 
e evitando hábitos inade-
quados que interfiram na 
saúde e fertilidade. Afinal, 
ter consciência dos próprios 
atos e saber sobre os males 
que o descuido provoca é es-
sencial para a saúde física, 
mental e reprodutiva.
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Brasil perde 4,6 milhões
de leitores em 4 anos

Estima-se que 48% da população não lê um livro há mais de 5 anos

Dados da pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil apontaram que, 
de 2015 a 2019, o país perdeu 
mais de 4,6 milhões de leitores. 

A porcentagem caiu de 58% para 52%. Os 
não leitores, que não leram nenhum livro 
nos últimos 5 anos, representam 48% da 
população, equivalente a cerca de 93 mi-
lhões de indivíduos.

 A análise indica as maiores quedas no 
percentual de leitores entre as pessoas com 
ensino superior, passando de 82% em 2015 
para 68% em 2019, e entre os mais ricos. Na 
classe A, o percentual caiu de 76% para 67%.

Os dados ainda apontam que o brasi-
leiro lê, em média, 5 livros por ano, desses, 
2,4 são lidos apenas em partes e 2,5, 
inteiros. A Bíblia é o  mais consumido por 
aqui. O estudo mostra que 82% dos leitores 
gostariam de ter lido mais. Metade deles 
não fez isso por falta de tempo. Entre os 
não leitores, 34% apontaram falta de tem-
po e 28% disseram não ler por não gostar. 

A pesquisa mostrou também diversas 
dificuldades de leitura. Entre as pessoas 
entrevistadas para análise, 4% revelaram 
não saber ler, outros 19% afirmaram ler 
muito devagar; 13% alegaram não ter 
concentração o suficiente e 9% não com-
preende a maior parte do que lê.

Outro dado que chamou a atenção é 
o aumento do uso da internet e WhatsApp 
entre os leitores e não leitores. Segundo a 
pesquisa, em 2015, ao todo, 47% das pes-
soas afirmaram usar a web no tempo livre. 
Esse percentual aumentou para 66%. Já o 
uso do WhatsApp passou de 43% para 62%.

Para a pedagoga Vanessa Araújo, o 
uso de eletrônicos e semelhantes é, de 
fato, um agravante para a queda nos 
índices de leitura do país. “Aplicativo de 
mensagem instantânea, o surgimento 
dos streamings e outros são fatores 
que acabam por ocupar o tempo que 

seria destinado à leitura. Infelizmente 
as pessoas estão trocando as páginas 
por telas”.

Segundo ela, apesar da taxa de anal-
fabetismo ter caído no Brasil ao longo dos 
anos e a tecnologia ter favorecido o acesso 
à informação e até mesmo à leitura, há 

fatores como a procrastinação e o mau 
uso do tempo que podem contribuir com 
a falta de interesse ou de investimento na 
leitura. “O preço dos livros também é um 
dificultador. A leitura é ainda um hábito 
que pode ser repassado de geração para 
geração, mas, muitas vezes, os pais não a 
praticam, assim fica difícil despertar esse 
desejo nos filhos”.

Vanessa aponta que uma pessoa que 
tem consolidado o hábito da leitura, con-
segue transitar bem em qualquer grupo 
social. “Além de adquirir conhecimentos 
que os livros possibilitam, ela se torna bem 
informada, capaz de se posicionar e criticar 
sobre variados assuntos”.

A mestre em ciências e especialista em 
pedagogia Adriana Fóz explica que a lei-
tura faz bem, inclusive, para nossa saúde. 
“O leitor tem menos problemas cerebrais, 
diminui as chances de ter um AVC e de 
adquirir demências como Alzheimer e Pa-
rkinson. Ele ainda é capaz de se recuperar 
de problemas cerebrais”.

Ela acrescenta que o ideal é que esse 
hábito seja iniciado ainda na infância. 
“Tudo o que a gente faz desde criança, a 
gente tem maior destreza, habilidade e 
competência. Comece com textos curtos 
e de interesse pessoal e busque autores e 
escritores competentes, pois eles escrevem 
bem e fazem mágica acontecer em nossa 
mente”.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.
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ALMG celebra os 25 anos
do programa cultural Zás

A Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) comemora, 
em agosto de 2021, os 25 anos 
do programa cultural Zás. A data 
começa a ser celebrada este mês 
com a digitalização de 463 espetá-
culos realizados desde a sua criação, 
em 1996. A iniciativa tem o objetivo 
de preservar a memória do Zás, que 
já integra oficialmente o calendário 
artístico de Belo Horizonte.

Foram convertidas para o formato 
de vídeo digital as apresentações 
dos primeiros 17 anos do programa, 
que estavam armazenadas em 300 
fitas, compatíveis somente com o vide-
ocassete, tecnologia já superada. “Ape-
nas as gravações realizadas a partir de 
2015 já estão em meio digital, as que 
são anteriores a essa data precisaram 
passar por essa modernização”, explica 
a coordenadora do Espaço Político 
Cultural da Assembleia, Carla Godoy.

O material está sendo enviado 
por e-mail para todos os artistas 
que subiram aos palcos do Zás ao 
longo desses anos e que ajudaram a 
construir a história do programa. “Já 
conseguimos entrar em contato com 
180 dos quase 300 que se apresenta-
ram no período em que as gravações 
ainda não eram digitalizadas. Essa 
foi a forma que encontramos de 
agradecê-los”, diz a coordenadora.

Um desses artistas é Carlos Mo-
reira, diretor do grupo de pesquisa 
e companhia de danças folclóricas 
Guararás, que já esteve 6 vezes no 
Zás. A primeira apresentação foi em 
2004 e a última, em 2019.

Ele destaca que o Zás ajudou o 
grupo a se tornar mais conhecido, 
por meio da divulgação dos espetá-
culos na mídia e na TV Assembleia. 
“Recebíamos também uma grava-
ção audiovisual de qualidade das 
apresentações, que usávamos para 
promover o nosso trabalho. Era um 
material que custava caro na época 
e que não tínhamos verba para pro-
duzir”, conta. O compartilhamento 
desse material, segundo ele, fez 
com o que Guararás fosse convidado 
a se apresentar fora de Minas. “Já 
estivemos em outros estados e nos 
apresentamos também em Israel”, 
lembra. 

A artista Marina Machado tam-
bém faz parte dos 25 anos do Zás e 
defende que o programa engran-
dece e acolhe os artistas mineiros, 
na medida em que lhes oferece a 
oportunidade de mostrar o trabalho, 
o que nem sempre é fácil na capital. 
“Fez parte da minha trajetória de 
estudo e aprendizado. Além disso, o 
Zás tem um teatro charmoso, de um 
tamanho gostoso, que proporciona 
um espetáculo mais intimista. É 
uma honra participar dessa história”, 
declara.

Ela estreou no programa em 
1999, encenando o espetáculo “O 
homem da gravata florida”. Depois 
voltou aos palcos como diretora, 
em “As formosas”, e 3 vezes como 
intérprete nos shows “Trio Ama-
ranto e Marina Machado cantam 
Flávio Henrique”, em 2001; “Mari-
na Machado”, em 2010; e, no ano 

passado, abriu a temporada com 
o “Mama”, feito exclusivamente 
para a ALMG. “Eu gosto de experi-
mentar na arte e consegui, no Zás, 
apresentar as minhas múltiplas 
versões”, diz.

Em comemoração ao aniversário 
também será produzido um vídeo 
institucional do programa e lança-
da uma campanha para ajudar a 
encontrar os artistas que se apre-
sentaram ao longo desses 25 anos, 
com quem têm sido compartilhados 
os espetáculos em formato digital. A 
expectativa dos organizadores é de 
que os festejos tenham continuida-
de em 2021, quando será avaliada 
a possibilidade de apresentações 
presenciais, a depender da situação 
sanitária do país.

como essa história começou

Em agosto de 1996 nascia na 
Assembleia Legislativa, uma iniciati-
va cultural despretensiosa e caseira 
chamada Movimentos Poéticos, 
criada pelo servidor Silas Veloso, 
atualmente aposentado. O objetivo 
era oferecer entretenimento e cultu-
ra para os funcionários da Casa, que 
eram convidados a subir ao palco 
para exibir seus talentos.

Em 7 de março de 1997, a iniciati-
va passou a se chamar Zás. A escolha 
do nome carregava sua pretensão: 
oferecer apresentações curtas e 
rápidas, apenas para a hora do 
almoço. Na época, artistas mineiros 
começaram a ser convidados a se 
apresentar. Sem cachê, eles rece-

biam apenas a fita com a gravação 
do espetáculo para a divulgação do 
trabalho e um lanche. 

A servidora Heloísa Duarte, a 
Ló, também aposentada, assumiu 
a produção do Zás naquele perí-
odo e permaneceu nessa função 
por 20 anos. Ela conta que fazia 
o convite na “cara de pau”: “Foi 
assim com o ator Carlos Nunes, 
que já era conhecido na cena 
artística. Ele topou. Depois voltou 
várias vezes”. Segundo Ló, conse-
guir plateia para os espetáculos 
também era um desafio quando 
o projeto começou. “Ninguém se 
interessava. Já cheguei a oferecer 
brindes, como chocolates e flores, 
para estimular o público a partici-
par”, revela.

As condições foram melhorando 
com o passar dos anos, por meio da 
aquisição de equipamentos e cená-
rios necessários para os espetáculos 
e da oferta de cachê, mesmo que mo-
desto. Na opinião dela, o Zás também 
ganhou maior importância depois de 
uma parceria temporária feita com 
a TV Globo para a divulgação das 
apresentações em comerciais de 15 
segundos, o que se tornou um grande 
chamativo para os artistas.

A gravação e a transmissão dos 
espetáculos pela TV Assembleia, 
que se mantém até hoje, é outra 
contrapartida que agrada os artistas. 
A inclusão das apresentações na 
programação da emissora amplia o 
alcance da iniciativa, fazendo-a che-
gar também ao interior do estado.

Por muitos anos, foram as ins-
tituições associadas à ALMG - Asso-
ciação dos Servidores do Legislativo 
do Estado de Minas Gerais (Aslemg), 
Associação dos Aposentados da 
ALMG (Aplemg) e Cooperativa de 
Crédito dos Servidores dos Poderes 
Legislativos do Estado de Minas Ge-
rais (Sicoob Cofal) – que garantiram 
o funcionamento do Zás.

Assembleia cultural

Em 2017, todas as iniciativas de 
cultura da ALMG, incluindo o Zás, 
foram reunidas no programa As-
sembleia Cultural e passaram a ser 
fomentadas com recursos próprios 
da Casa. A Deliberação da Mesa 
2.666, de 2017, que trata do pro-
grama, também fixou a seleção 
dos espetáculos por meio do edital 
de ocupação dos espaços artísticos 
da Assembleia, com a participação 
de pareceristas, garantindo mais 
democracia e transparência ao 
processo.

Há 2 anos, os espetáculos do 
Zás, que ocorriam sempre às sextas-
-feiras, ao meio-dia, passaram a ser 
realizados às quintas-feiras, às 19h, 
no Teatro da ALMG. 

Ao longo desses 25 anos, o 
programa já apresentou artistas 
mineiros de projeção nacional, como 
Paulinho Pedra Azul, Paula Fernan-
des, Wilson Sideral, Vander Lee, 
Maurício Tizumba, Beto Guedes, Cia 
Passo Básico, Cia. Matraca de Teatro 
de Bonecos, dentre outros.
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Fiemg mobiliza recursos para auxiliar no
desenvolvimento da vacina de covid-19

Fases 2 e 3 de testes serão realizadas no Brasil e Minas Gerais vai participar do processo

Diante da necessidade de estimu-
lar pesquisas que buscam uma vacina 
para proteger a população contra a 
COVID-19, a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
abraça a causa e se une a empresas 
brasileiras que vão contribuir para o 
desenvolvimento da imunização que 
ganhou o nome de UB-612. Elaborado 
pela Covaxx, uma unidade da United 
Biomedical, empresa internacional 
com unidades nos EUA, China e 
Taiwan, o imunizante terá estudos 
clínicos no Brasil, conduzidos pelo 
laboratório Diagnósticos da América 
(Dasa). A previsão é que o protocolo 
de testes seja submetido à Anvisa em 
dezembro.

A Dasa, o grupo de saúde Mafra, 
a MRV, a Localiza Hertz e o Banco Inter 
participam do projeto com doações, 
já totalizando R$ 30 milhões para o 

desenvolvimento de estudo clínico. A 
Fiemg vai mobilizar empresas com in-
teresse em colaborar financeiramente 
para a realização do estudo.

A frente de trabalho para a 
validação da vacina da Covaxx con-
tará também com a participação do 
governo de Minas Gerais para a rea-
lização dos testes, uso da tecnologia, 
definição das pessoas voluntárias e 
uso dos laboratórios, por meio da 
Fundação Ezequiel Dias (Funed). 
Com isso, o estado terá prioridade 
na compra do imunizante validado.

como será o estudo

A fase 2 e 3 será realizada com, no 
mínimo, 3 mil brasileiros para avaliar 
se a vacina provoca resposta imune 
(imunogenicidade), para definir as 
doses de segurança necessárias e a 

eficácia da UB-612. Com metodologia 
inovadora e proprietária, o imunizan-
te da Covaxx é baseada em peptídeos 
e projetada para disparar resposta 
celular, responsável por uma imuni-
dade mais duradoura, e de anticorpos 
ao mesmo tempo, estimulando o 
organismo a produzir alta reação imu-
nológica. Dependendo das respostas 
dos estudos clínicos, a vacina poderá 
ser aplicada em dose única.

A Fiemg, por meio Serviço Social 
da Indústria (Sesi), poderá contribuir 
no processo da aplicação do imu-
nizante contra a COVID-19. O Sesi 
conta com profissionais de saúde 
capacitados para realizar a imuni-
zação, já reconhecidos por toda a 
indústria mineira. Além disso, tem 
uma robusta estrutura física com 
capacidade de atender todo o estado 
de Minas Gerais.

 PT escolhe Marcos da Luz e Chico Simões
para disputar a Prefeitura de Fabriciano

Durante convenção par-
tidária realizada no dia 16 de 
setembro, a coligação formada 
por PT, PV e PSOL, escolheu 
Marcos da Luz como candidato 
a prefeito de Coronel Fabricia-
no e Chico Simões como vice.

Centenas de filiados ao PT, 
além de convidados do PV e do 
PSOL, estiveram presentes, além 
de militantes do PCdoB, PSB e 
PDT, que abriram dissidência com 
as posições dos seus partidos em 
apoiar outros candidatos.

Nascido em Coronel Fa-
briciano, Marcos da Luz é for-
mado em Ciências Contábeis, 
pós-graduado em Gestão Pú-
blica e graduando em Direito. 
Tem 46 anos, é casado, pai de 
um filho e desde adolescente 
é filiado ao PT. Exerce o 3º 
mandato consecutivo como 
vereador no município e já 
exerceu o cargo de assessor 
de imprensa e de secretário 
de Finanças e Administração.

“Saímos unidos, confiantes 
e fortalecidos para iniciar uma 
jornada que vai fazer Fabricia-
no realizar mais e melhor pela 
sua população, em especial, 
para aqueles mais necessi-
tados. A nossa aliança mais 
importante é com as pessoas 
que mais precisam de obras e 
dos serviços públicos”, afirmou 
Marcos da Luz. “Nossa cidade 
está abandonada. As obras 
que nossos governos realiza-
ram no passado foram inter-
rompidas. Os bairros, as vilas 
e os morros foram esquecidos 
pela atual gestão. Enquanto 
sobra discurso e marketing, 
falta cuidado com os nossos 
milhares de cidadãos e com a 
nossa cidade”, disse.  

mãos dadas

Ele conclamou os eleitores 
de Fabriciano a vencerem a 
“desesperança, a indiferença, 

o medo, a mentira e o ódio”. 
“Minha campanha para prefei-
to pretende quebrar os muros, 
trazer a verdade e corrigir as 
mentiras”, afirma.

O candidato a vice-prefeito, 
Chico Simões, médico, gine-
cologista, obstetra e legista, 
exerceu 3 mandatos de prefeito 
de Coronel Fabriciano. Tam-
bém foi deputado estadual. 
Em seu discurso, ressaltou que 
a cidade entrou em uma rota 
perigosa nos últimos anos. “As 
irregularidades, os ataques aos 
municípios vizinhos, as mentiras 
e enganação tornaram-se uma 
prática do atual prefeito, que 
tenta vender uma falsa imagem 
de gestor. 

N e st a  c a m pa n h a ,  va -
mos mostrar o que todo esse 
marketing e os milhões gastos 
com publicidade querem es-
conder: Fabriciano está aban-
donada e os serviços públicos 
funcionam de mal a pior”.

marcos: “saímos unidos, confiantes e fortalecidos para iniciar uma
jornada que vai fazer Fabriciano realizar mais e melhor pela sua população”
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https://www.almg.gov.br/almg_cultural/
https://www.almg.gov.br/system/modules/br.gov.almg.site.portal/elements/imagem.jpg?url=https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/603/277603.jpg
https://www.almg.gov.br/system/modules/br.gov.almg.site.portal/elements/imagem.jpg?url=https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/12/31/1012031.jpg
https://www.almg.gov.br/almg_cultural/index.html
https://www.almg.gov.br/almg_cultural/index.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DLB&num=2666&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DLB&num=2666&comp=&ano=2017
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mg aprova plano de ação para aplicar
r$ 135 milhões da lei Aldir Blanc

A Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de Minas 
Gerais (Secult) recebeu a 

aprovação do Plano de Ação que 
vai nortear a aplicação dos recursos 
da Lei de Emergência Cultural Aldir 
Blanc (Lei Federal nº 14.017) em Mi-
nas. Fruto de muita escuta do setor 
e de uma intensa articulação entre 
os municípios e a sociedade civil, o 
documento cria ações e estratégias 
para facilitar o acesso dos artistas, 
técnicos e organizações do setor 
cultural aos recursos.

O montante destinado a Minas 
Gerais foi de R$ 135.732.701,38. 
Parte desse valor para o auxílio 
emergencial e outra parte para 
editais, chamamentos públicos e 
prêmios que serão distribuídos em 
16 áreas temáticas. Entre elas estão 
audiovisual, mostras e festivais, 
memória, patrimônio, circo, tea-
tro, música, dança, equipamentos 
culturais, literatura, feiras, qua-
drinhos, artes visuais. Áreas que 
representam toda a diversidade 
e a riqueza do estado, como as 
culturas populares e tradicionais, 
vão receber maior parte do recurso 
cerca de 16% do montante, o que 
corresponde a R$ 32,7 milhões.  

A ação conjunta e complemen-
tar aos municípios é outro desta-
que do Plano de Ação de Minas 
Gerais, com o estado se responsabi-
lizando por editais voltados a ações 
maiores e mais dispendiosas, que 
os municípios não conseguiriam 
assumir. Por exemplo, as cidades 
promovem bolsas para escritores, 
enquanto o estado cria editais para 
a publicação de coletâneas.

Essa estruturação de políticas 
públicas descentralizadas com 
editais articulados é a meta do 
Plano de Ação de Minas, como 
destaca o secretário de Estado de 
Cultura e Turismo, Leônidas Olivei-
ra. “O estado se articulou com os 
municípios e as diversas vozes do 
setor cultural para alinhar um pla-
no de ação que seja efetivamente 
complementar e descentralizado. 
A aposta é que sejamos capazes 
também de auxiliar os municípios 
na estruturação de suas políticas 
culturais, fundos e que o incentivo 
se estabeleça também no interior, 
para que no futuro, a descentra-
lização de recursos, sobretudo 
do Fundo Estadual de Cultura 
(FEC) possa seguir no caminho do 
fortalecimento da cultura nos mu-
nicípios e, consequentemente do 
turismo também”, complementa 
Leônidas. “Num estado onde 70% 
da indústria turística depende 
diretamente da cultura, e aqui 
destaco o patrimônio histórico e a 
cozinha mineira em todo o territó-
rio, o nosso Plano de Ação para a 
Lei Aldir Blanc fortalece também o 
turismo de Minas Gerais” ressalta 
o secretário.

Outro ponto importante do do-
cumento é a busca por um regime 
jurídico simplificado na apresenta-
ção e prestação de contas. O que 
amplia o acesso aos municípios, 
sobretudo aqueles de menor es-
trutura. Vale reforçar que Minas 
Gerais possui 853 municípios 
com realidades e infraestruturas 
totalmente diferentes nas várias 
regiões, o que torna ainda maior 

o desafio da execução da Lei de 
Emergência Cultural.

E para chegar a cada canto 
de Minas Gerais, o Plano de Ação 
conta também com a capilaridade 
da Rede Estadual de Pontos de 
Cultura que possui 220 núcleos 
de atuação espalhados em todo 
o estado, 117 estão fora das regi-
ões central e metropolitana. Eles 
servirão de apoio aos municípios 
e receberão cerca de R$ 22 mi-
lhões para o desenvolvimento 
de ações e editais específicos 
para cada região, respeitando as 
particularidades e as principais 
demandas do entorno. 

Para o diretor de Economia 
Criativa da Secult, José Oliveira Ju-
nior, que coordena as ações da Lei 
Aldir Blanc no Estado, os avanços 
do Plano de Ação só foram pos-
síveis devido ao intenso trabalho 
realizado por diversos segmentos 
culturais, que se dedicaram a dis-
cutir e apresentar suas propostas 
para a criação do plano. “Essa 
conquista se deve ao trabalho 
conjunto realizado pela Comissão 
de Gestão, formada por integrantes 
de diversos segmentos da cultura 
e de todas as regiões de Minas 
Gerais”, reforça.

construção coletiva

Definir e facilitar as formas 
de uso do recurso da Lei Aldir 
Blanc sempre foi a prioridade da 
Secult. Por isso, foram criadas 
duas comissões relativas à Lei de 
emergência cultural em Minas 
Gerais: uma executiva, para aná-

lise e proposição de medidas ad-
ministrativas, técnicas e jurídicas 
necessárias à operacionalização 
da Lei; e a comissão estratégica 
de gestão, para, em consenso com 
os municípios, definir diretrizes 
de destinação dos recursos emer-
genciais e montar o plano de sua 
aplicação descentralizada junto ao 
setor cultural.

Esta comissão é formada por 
integrantes de diversos segmen-
tos como Conselho Estadual de 
Política Cultural (Consec), Rede 
Estadual de Gestores Municipais 
de Cultura e Turismo, Rede Es-
tadual dos Pontos de Cultura, 
Fórum Permanente de Cultura, 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Sesc em 
Minas, Sebrae em Minas Gerais 
e Tribunal de Contas do Estado 
(TCE).

Outra medida foi o apoio 
firmado entre a Secult e a Contro-
ladoria Geral do Estado (CGE) para 
garantir eficiência na aplicação 
de recursos da Lei em Minas. A 
Controladoria Geral do Estado 
(CGE) vai auxiliar nos processos 
de verificação, acompanhamento 
e controle, para melhor cumpri-
mento do disposto na lei.

O recurso da lei para Minas 
Gerais foi liberado e o estado 
avança na construção dos editais 
e no apoio aos municípios para 
que todos consigam inserir seus 
planos e fazer o recurso chegar 
aos artistas, técnicos, instituições 
e fazedores de culturas populares 
mineiros.

secretário de estado de cultura e turismo, leônidas oliveira

“O estado se articulou com
os municípios e as diversas
vozes do setor cultural para
alinhar um plano de ação

que seja efetivamente
complementar e descentralizado”
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A jornalista Rosália Dayrell depois da temporada no canal 
BH News, aporta no YouTube com o seu programa “30 
Minutos com Rosália Dayrell”.  O talk show marcado por 
entrevistas polêmicas, comoventes e reveladoras caiu no 

gosto dos mineiros e ganhou o reconhecimento dos telespectadores, 
internautas e convidados tornando-se uma referência.

Atenta e sensível, Rosália logo percebeu a necessidade de um 
olhar especial e detalhado da pandemia, por isso, abriu espaço 
para seus convidados discutirem os pontos de enfretamento de 
uma doença com consequências imprevisíveis que levou boa parte 
do mundo a parar.

Aspectos econômicos, sociais e políticos são analisados por pro-
fissionais e líderes em seus segmentos. As entrevistas ainda focam: 
a cadeia produtiva, mudanças estruturais na forma do trabalho, 
novas habilidades e competências, percepções emocionais e etc. 

Além do canal “30 Minutos com Rosália Dayrell”, as lives 
podem ser acompanhadas pela Rede Prime de Comunicação, já 
que o programa foi incluído na grade de programação da nova 
parceira. “É muito gratificante realizar um jornalismo de prestação 
de serviço e de utilidade pública. Não podemos nos esquecer do 
sentido de coletividade do trabalho do jornalista, aliado às causas 
humanitárias e de responsabilidade social”, diz Rosália.

A apresentadora é uma profissional de comunicação expe-
riente e de reconhecida competência, um nome conceituado na 
imprensa. Ela fez carreira na gestão das áreas de comunicação 
e marketing, relações institucionais, políticas governamentais, 
atuando nos mercados de Belo Horizonte, São Paulo, Porto 
Alegre, Salvador e Brasília, nos segmentos de mineração, saúde, 
instituição educacional, TVs e órgãos públicos.

temas apresentados:

É possível salvar vidas e fazer a economia rodar? 
Cobertura da pandemia pelo mundo
Mitos & Verdades
Como anda sua saúde mental?
Você confia nos testes da COVID-19?
Chegou a hora de ir a bares e restaurantes? 
O ano letivo está perdido?

Transportadora anuncia investimento
de R$ 30 milhões em Uberlândia

Um novo investimento foi 
anunciado para Uberlân-
dia. Dando sequência ao 
trabalho de fortalecimen-

to da economia local, o prefeito Odel-
mo Leão (PP) recebeu os executivos 
da Braspress Transportes Urgentes, 
transportadora de encomendas pre-
sente em todo o Brasil e em países 
do Mercosul. Com 100 filiais na área 
de atuação (15 das quais apenas em 
Minas Gerais), a companhia vai am-
pliar seus negócios com a instalação 
de um hub logístico em Uberlândia. 
O investimento é estimado em R$ 
30 milhões, com geração de 350 
empregos diretos.

“Recebemos a notícia da vinda 
da Braspress com muita alegria, 
pois é uma companhia que tem se 
mostrado sólida, comprometida, em-
preendedora e inovadora nesses mais 
de 40 anos de mercado - um perfil 
que tem a ver com a própria história 
e que temos buscado fortalecer em 
Uberlândia. A construção da central 
de coleta, separação e distribuição 
de mercadorias da empresa vai tra-
zer investimentos e emprego para o 
nosso povo, em uma demonstração 
de confiança no potencial da nossa 

cidade e na vontade de continuarmos 
crescendo juntos”, disse.

A transportadora foi fundada em 
1977 pelo uberlandense Urubatan He-
lou, diretor-presidente da companhia, 
junto com seu sócio e vice-presidente. 
Atualmente, a Braspress Transportes 
Urgentes integra o Grupo H&P Empre-
endimentos e Participações, do qual 
Helou também é diretor-presidente 
e controlador- responsável ainda por 
empresas nos ramos de transporte 
aéreo, internacional, florestal e agro, 
investimentos e operações financeiras 
e locação de equipamentos.

“Acima de tudo, nós somos uma 
empresa de tecnologia com foco em 
logística. E é essa tecnologia, todo 
esse trabalho de inteligência, que nós 
vamos transferir para Uberlândia, do 
mesmo jeito que temos no hub de 
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e 
Curitiba (PR). Estamos vindo para cá 
porque Uberlândia está no coração do 
país e daqui podemos abastecer o sul 
de Goiás e parte de São Paulo, além 
de contar com uma classe média de 
consumo efervescente. Uberlândia é, 
de fato, de um potencial absurdo. É 
uma capital logística do país”, afirmou 
o diretor-presidente.

“Recebemos a
notícia da vinda da

Braspress com muita
alegria, pois é uma
companhia que tem
se mostrado sólida, 

comprometida,
empreendedora e
inovadora nesses
mais de 40 anos

de mercado”
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30 minutos com rosáliA dAyrell

Apresentadora faz sucesso no YouTube com 
especial sobre os impactos da COVID-19
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Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

desorgAnizAçÃo nAs AgÊnciAs do inss

70 Anos dA tv no BrAsil

Filas, reclamações e falta de 
médicos peritos marcaram a rea-
bertura das agências do INSS no 
dia 14 de setembro. Ou seja, foi 
uma verdadeira confusão e um 
pesadelo para muitas pessoas 
em todo o país. Em Belo Horizon-
te, a maioria dos agendamentos 

era para perícia médica, mas os 
profissionais não compareceram, 
alegando falta de condições sani-
tárias, inclusive para os segura-
dos. Depois de muito tempo sem 
funcionar, as agências reabrem 
sem o devido compromisso com 
o cidadão que não está pedindo 

esmola, mas sim seus direitos. 
Para isso, contribuíram por mui-
tos anos ao INSS. Isso demonstra 
uma total falta de administração 
e organização do governo fede-
ral, além da péssima qualidade 
dos serviços públicos no Brasil 
há décadas.

Um dos passatempos prefe-
ridos da população está com-
pletando 70 anos no Brasil. A 
televisão trouxe diversão para 
os lares e é um dos produtos 
mais consumidos. O primeiro 
registro de um equipamento de 
TV no país é de junho de 1939, 
quando em uma feira, houve 
a exibição de um aparelho da 

empresa alemã Telefunken. O 
início das transmissões no Brasil 
ocorreu com a inauguração da 
TV Tupi, em São Paulo, em 18 
de setembro de 1950. Em 19 de 
fevereiro de 1972 foram ao ar as 
primeiras imagens coloridas – a 
Festa da Uva em Caxias do Sul 
(RS) – ainda em fase de testes. Só 
em 31 de março foi inaugurada 

oficialmente a TV em cores, com 
um pronunciamento do ministro 
das Comunicações.  Em 2 de 
dezembro de 2007 foi implemen-
tado o sistema digital e, a partir 
de 2016, o sinal analógico co-
meçou a ser desligado em várias 
cidades. Graças à TV podemos 
assistir uma vasta programação. 
Parabéns pela invenção!

c A n A l   A B e r t o

Prefeito Antônio Almas visita
obras nas uBss de Juiz de Fora
O prefeito Antônio Almas 

(PSDB), o secretário de 
Saúde, Rodrigo Almeida, 

e a subsecretária de Atenção à 
Saúde, Maria Aparecida Baeta 
Guimarães, iniciaram visitas às 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
que estão sendo reformadas. No 
dia 15 de setembro, eles foram 
aos bairros Santa Rita e Progres-
so, cujas obras beneficiarão pelo 
menos 20 mil pessoas. O prefeito 
avaliou a importância das ações, 
prevendo “melhoria na qualidade 
do serviço e na estrutura para 
acolher a comunidade e os servi-
dores. A cidade que queremos só 
acontece se trabalharmos para 
isso. Só conseguimos manter a 
administração pelo trabalho de 
cada um dos servidores”.

Na UBS do bairro Progresso, 
o telhado, com concepção de ca-
lhas internas, está sendo trocado 
pelo de chapas galvanizadas, com 
calhas externas, o que facilitará a 
limpeza. As salas de vacinas e de 
curativos foram redimensionadas, 
a copa e a recepção ampliadas 
e mais um sanitário foi criado 
para servidores. A supervisora 
Lybia Moratório Fernandes disse 
que as melhorias são ainda mais 
valorizadas quando lembra que 
“os servidores passam mais tempo 

na UBS do que em casa, e que 
a qualidade do atendimento ao 
público será ampliada”. A troca do 
telhado dará fim às infiltrações que 
mofaram ambientes.

O arquiteto Clóvis Robert, geren-
te do Departamento de Gestão de 
Infraestrutura Física da Saúde, da 
Secretaria de Saúde (SS) da Prefei-
tura de Juiz de Fora (PJF), calculou 
que 90% dos trabalhos já foram 
realizados. Segundo ele, a obra pas-
sa por ajustes finais, dependendo 
ainda de algumas intervenções no 
telhado e detalhes do acabamen-
to, além da instalação de barreira 
infectológica na recepção. Perto de 
15 mil pessoas da comunidade e 4 
bairros serão beneficiados.

A prioridade na UBS do bairro 
Santa Rita é o conforto ambien-
tal, com melhoria do fluxo de 
trabalho. Todo o telhado será 
substituído e terá calhas externas, 
as infiltrações serão corrigidas, 
as salas de vacina e de espera 
ampliadas e mais um consultório 
construído. A supervisora Daniele 
de Carvalho Mendes disse que a 
ampliação e a revitalização vão 
melhorar o dia a dia dos profissio-
nais e da comunidade atendida, 
calculada em torno de 5 mil pes-
soas. Cerca de 60% dos trabalhos 
já foram executados e a reforma 
contribuirá para expansão da UBS, 
que passará a receber pacientes 
de outros bairros.
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Campanha da LBV incentiva hábitos
saudáveis em tempos de pandemia

“Eu ajudo a mudar” 
é mais uma importante 
iniciativa de mobiliza-
ção social realizada pela 
Legião da Boa Vontade 
(LBV) em todo o país. O 
foco da campanha é a 
conscientização, por isso, 
a edição deste ano traz 
como recorte “hábitos 
saudáveis em tempos de 
pandemia”, ao apresentar 
dicas como higienização 
das mãos com água e 
sabão; uso de álcool em 
gel 70% e de máscara; 
distanciamento social; 
atividades remotas para 
crianças, adolescentes 
e jovens; cuidado com 
as pessoas idosas; o uso 
consciente da água; e 
ainda o incentivo à leitura 
e à prática de atividade 
física visando a boa saúde mental 
de todos.

Ao conscientizar as pessoas, 
a campanha também chama a 
atenção para as ações de solida-
riedade realizadas pela Legião da 
Boa Vontade em prol das famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social e em risco alimentar, as 
quais enfrentam enormes desa-
fios por conta da crise causada 
pela COVID-19. Nesse sentido, a 
iniciativa traz como mensagem: 

“A solidariedade não pode parar” 
e também convida todos a doar 
cestas de alimentos e kits de 
limpeza e de higiene ou qualquer 
valor para que a LBV continue so-
correndo as famílias. Toda ajuda 
é muito bem-vinda! Acesse o site 
www.lbv.org e doe! 

Balanço das doações

Mesmo com as atividades 
realizadas em grupo tempora-
riamente suspensas, o trabalho 

da Legião da Boa Vontade 
não parou. Pelo contrário, 
a instituição intensificou 
todas as suas ações hu-
manitárias para socorrer 
famílias atendidas em 
seus programas socioe-
ducacionais e também as 
amparadas por organiza-
ções parceiras. As ações 
da LBV têm garantido 
cestas de alimentos e kits 
de limpeza e de higiene, 
itens essenciais à sobrevi-
vência nesse período de 
pandemia. A instituição 
já entregou mais de 1,80 
milhão quilos de doações, 
impactando milhares de 
pessoas em todo o país. 

Vale  ressal tar  que 
a maioria das famílias 
atendidas é chefiada por 
mulheres que vivem em 

comunidades indígenas, quilom-
bolas, em palafitas, em cortiços 
e nas periferias de cidades em 
todo o país e sofrem os impactos 
da crise causada pelo novo coro-
navírus. A solidariedade é o que 
alimenta essas famílias para que 
não fiquem desamparadas e se 
protejam do vírus.

Confira todas as ações rea-
lizadas no endereço eletrõnico 
@LBVBrasil no Instagram, no Fa-
cebook e no YouTube.

Jorge Sampaoli é um técnico mal educado
O técnico de futebol do Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, é famoso pelas polêmicas 

e de “sair pela porta dos fundos” de todas as equipes em que trabalhou. Foi assim 
no Sevilla da Espanha, na seleção da Argentina, onde quase foi demitido no meio da 
Copa de 2018 e, por último, na equipe paulista do Santos. Ele deve pensar que, por ser 
argentino, é melhor que qualquer profissional brasileiro. Nunca ganhou competições 
importantes e acha que é um doutor, um cientista ou o papa. É apenas um simples 
treinador esportivo e não podemos esperar coisa boa de um cidadão prepotente e mal 
educado. No último jogo do Atlético, ele chutou as cadeiras do estádio Mineirão, sendo 
que é um bem patrimonial do torcedor. Será que ele faz isso em sua casa também? A 
Minas Arena deve entrar com uma queixa contra esse sujeito, pois as imagens são claras 
nas redes sociais. E parte da imprensa esportiva ao invés de criticar essas atitudes, parece 
que fica com medo dele e ainda idolatra esse gringo metido a bravo. Ninguém escreveu 
uma linha a respeito disso.

Pandemia e a triste realidade do 
transporte público. Após a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarar a pan-
demia mundial da COVID-19, os prefeitos 
e governadores decretaram uma série 
de medidas de confinamento para tentar 
conter a disseminação do coronavírus. O 
transporte público foi um dos setores mais 
afetados. As cidades intensificaram a higie-
nização dos coletivos e fizeram alterações 
no número de linhas para se adequar à 
queda na demanda. O acesso ao serviço 
é fundamental para o deslocamento de 
parte dos cidadãos, mas ficou ainda mais 
vulnerável nesse momento de grave crise. 
Várias pesquisas têm sido realizadas e há 
uma tendência da maioria da população 
em restringir o uso por medo de contágio. 
Por isso, é necessário atender ao usuário 
com conforto e segurança, especialmente 
para as pessoas da periferia que são as que 
mais utilizam o transporte público. 

tite está ultrapassado na seleção brasileira. Após o 
fiasco da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o técnico Tite 
assumiu a seleção brasileira. Tinha ganhado competições 
importantes pelo Corinthians, mesmo sendo um treinador 
de nível médio para ruim. Chegou à seleção e classificou 
para a Copa de 2018, praticando um bom futebol. Mas 
como a Copa do Mundo é uma competição impiedosa e 
que não existe margem de erro, o Brasil apresentou um 
futebol sofrível e sem qualidade. A desclassificação não 
demorou contra uma Bélgica bem armada taticamente 
e com uma forte marcação. Ele foi mantido no cargo e 
quando todos esperavam uma renovação para a Copa 
de 2022, manteve a base de 2018, com jogadores de 
baixo nível técnico e que visam interesses de empresários. 
Esse Tite é um tremendo enganador que nas entrevistas 
justifica os seus fracassos parecendo um psicólogo com 
superpoderes, frases prontas e quase sempre criativas. 
Foi o responsável pela queda do Atlético para a segunda 
divisão do Campeonato Brasileiro em 2005. Pouca gente 
se lembra desse fato. As eliminatórias vêm aí e com esse 
futebol praticado, sem um padrão de jogo, a não classi-
ficação para a Copa de 2022 é uma possível realidade.
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os números

favoráveis do

árbitro de vídeo

no Brasileirão

J
á fazia algum tempo 
que a Federação In-
ternacional de Futebol 
(Fifa) simplesmente se 
recusava a cogitar, dis-

cutir, ou mesmo especular 
sobre o uso de recursos tec-
nológicos para auxiliar os ár-
bitros em lances polêmicos. 
Até então, o árbitro de futebol 
era deixado sozinho, numa 
arena cercada de leões ferozes 
e vorazes, vendo-se obrigado 
a decidir em velocidade real, 
em frações de segundos a le-
galidade ou não das jogadas. 
A ausência de uma segunda 
chance para rever determina-
do lance criava brechas para 
injustiças originadas de inter-
pretações equivocadas dos 
apitadores. Afinal, que joga-
dor, equipe ou torcedor nunca 
se sentiu prejudicado pela ar-
bitragem?

E não é que o árbitro de 
vídeo ou mesmo “VAR” (já 
mundialmente conhecido che-
gou com tudo no Brasil, para 
alegria de uns e tristeza de 
outros! Com essa tecnologia, 
sem sombra de dúvidas, pas-
samos a ter outro olhar para 
as partidas.

No futebol, seguramen-
te mais do que em qualquer 

outro esporte, o árbitro é um 
agente muito importante nas 
variações de dinâmica do jogo 
devido as inúmeras possibili-
dades e interpretações que a 
partida futebolística propor-
ciona. Símbolo de autorida-
de e imparcialidade, o juiz é 
quem tem o papel de evitar a 
violência improdutiva e joga-
das irregulares em nome da 
justiça, disciplina e da valori-
zação do espetáculo. 

Agora, com um reforço de 
peso. O árbitro de vídeo já se 
tornou realidade e está pre-
sente em todas as rodadas 
da série A do Campeonato 
Brasileiro. E para aqueles que 
pensam que o VAR não trouxe 
benefícios aos jogos, aos ár-
bitros, atletas, enfim, a todos 
envolvidos neste apaixonante 
esporte, apresentamos um 
balanço dos números da uti-
lização do dispositivo nas 10 
primeiras rodadas do nosso 
Brasileirão. 

Nas situações de pênaltis 
(índice de acerto) sem o VAR 
representa 69,23%. Já com 
a presença dele, obtivemos 
impressionantes 92,55%. Nos 
casos de impedimento (índice 
de acerto) sem o VAR somam 
86,8% e com o uso do árbitro 

de vídeo uma marca expressi-
va de 93,5%.

E quando o assunto são os 
erros capitais, até a 16ª roda-
da do Campeonato Brasilei-
ro 2019, foram computados 
104 (situações protocolares). 
Já em 2020, apenas 14. Nas 
decisões capitais (índice de 
acertos) sem o VAR totalizam 
77,4%, enquanto que com a 
tecnologia, o número saltou 
para 98%. Erros capitais que 
foram corrigidos representam 
apenas 25.

Muito se fala da demora 
nas revisões e checagens e da 
perda de tempo que isto oca-
siona para o jogo. O objetivo 
da Comissão de Arbitragem 
da CBF é atingir o índice de 
1 minuto e 20 segundos de 
média. Não é uma tarefa das 
mais fáceis, porém os árbitros 
brasileiros possuem capaci-
dade para atingir essa meta. 
Rogamos pela realização de 
mais treinamentos, a própria 
experiência adquirida nos 
jogos e um pouco mais de 
paciência por parte dos jo-
gadores, técnicos, dirigentes, 
torcedores e principalmente 
da imprensa. 

Pouco se comenta nos 
diversos veículos de comuni-
cação, mas numa partida se 
perde muito mais tempo com 
substituições (2:57s), escan-
teios (3:57s), tiros livres (faltas 
e impedimentos – 8:51s), arre-
messos laterais (7:02s);

Ora, vejamos que a culpa 
pela perda de tempo está lon-
ge de ser, exclusivamente, do 
VAR. E não é este sexagenário 
colunista quem vos diz, são os 
números! Vamos colaborar e 
dar nosso voto de confiança 
aos árbitros e a todos aqueles 
envolvidos neste grandioso 
projeto. A arbitragem brasileira 
está no caminho certo, buscan-
do a excelência e justiça pelos 
campos deste imenso Brasil.

edição 2020: campeonato mineiro
masculino de vôlei é confirmado

A 
Federação Mi-
neira de Vôlei 
(FMV) confir-
mou no dia 15 

de setembro a realização 
da edição 2020 do Cam-
peonato Mineiro mascu-
lino de Vôlei. A compe-
tição será realizada de 
7 a 17 de outubro com 
as 4 equipes represen-
tantes de Minas Gerais 
na próxima Superliga: 
Cruzeiro, Minas, Montes 
Claros/América e Vôlei 
Uberlândia, estreante 
na elite nacional.

Ao todo, serão 10 
jogos, com locais e ho-
rários ainda a serem de-
finidos. Conforme a Fe-
deração, o campeonato 
seguirá protocolos de 
segurança à saúde pú-
blica que foram verifica-
dos junto à Sociedade 
Mineira de Infectologia.

Os times se enfren-
tam no formato todos 
contra todos na primei-
ra fase. As semifinais 
(16 de outubro), dispu-
ta de 3º lugar e final (17 
de outubro) serão dis-
putadas em jogo único.

Favoritismo

O Sada Cruzeiro é o 
grande favorito por ter 
o time de maior investi-
mento e ter vencido as 
últimas 10 edições do 
torneio. O time celeste 
já soma 11 canecos.

tabela de jogos na primeira fase:

uberlândia
x

cruzeiro

montes claros/América
x

minas

cruzeiro
x

montes claros/América

minas
x

uberlândia

montes claros/América
x

uberlândia
 semifinais

cruzeiro
x

minas

decisão do
3º lugar e final

07/10
Quarta-feira

08/10
Quinta-feira

09/10
sexta-feira

16/10
sexta-feira

10/10
sábado

17/10
sábado
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minas tênis amplia número 
semanal de aulas por aluno
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A Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) liberou o 
retorno dos cursos coletivos 
nas academias da capital. 
Sendo assim, desde o dia 
15 de setembro  foram re-
tomadas as aulas  de ioga, 
acquafit, pilates, spinning 
e outras atividades coleti-
vas da Academia do Minas, 
nas Unidades I e II.

Com exceção das au-
las de pilates, em que 
basta o aluno chegar no 
horário contratado, as 
aulas das demais ativida-
des coletivas deverão ser 
agendadas, a partir de 
segunda-feira (14 de se-
tembro), no aplicativo da 
academia. 

A partir do dia 11 de 
setembro, os alunos já 
conseguiam agendar 
até 4 aulas por semana. 
A decisão de aumentar a 
quantidade de 3 para 4 
foi tomada pela diretoria, 
após mais uma reunião 
de acompanhamento da 
eficácia das medidas do 
Protocolo de Biosseguran-
ça do Clube.

Na mesma reunião, 
foi liberada a utilização de 
armários nos vestiários, in-
tercalados, em número limi-
tado e cumprindo as regras 
de distanciamento entre as 
pessoas. No Minas I, estarão 
disponíveis 26 armários no 
vestiário feminino; e 22 no 
vestiário masculino. Já no Mi-
nas II, serão  14  armários libe-
rados no vestiário feminino; 
e 11  no vestiário masculino.

Sugerimos aos associa-
dos que mantenham o proce-
dimento de não levar bolsas, 
mochilas e afins para a aca-
demia. Assim,  não correm o 
risco de chegar ao vestiário e 
encontrar todos os armários 
já ocupados. Lembramos 
que não é permitido levar 
objetos volumosos para o 
interior das salas de treinos.

Pedimos a compreen-
são e o apoio de todos, pois 
a limitação do número de 
armários faz parte dos proto-
colos da PBH, e o Minas está 
seguindo as regras estabe-
lecidas pelo Poder Público, 
além do seu próprio Protoco-
lo de Biossegurança.


