
Escassez de matéria-prima pode
levar a falta de plástico no mercado

Presente nas peças de carro, eletrônicos, artigos 
hospitalares, construção civil e, principalmente, para 
atender ao setor de embalagens para alimentos 
e bebidas, o plástico permeia nosso cotidiano em 
vários formatos. Desde o início da crise sanitária, 
o único fornecedor brasileiro dessa matéria-prima, 
contingenciou a produção em 64% e aumentou seu 
preço em 30% agora, a presidente do Simplast-MG, 
Ivana Braga, alerta que o sinal vermelho está aceso: 
pode faltar plástico no mercado.
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noVos consórcios no BrAsil
fAturArAm r$ 61,26 Bilhões

em PlenA crise do coronAVírus

A ssim como diversos outros setores, 
o mercado de consórcios também 
sofreu os impactos ocasionados 
pela crise sanitária. No entanto, 

por ser uma alternativa mais simples e eco-
nômica, a recuperação tem sido mais rápida 
do que outras aplicações financeiras. De acor-
do com dados da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios (ABAC), o vo-
lume de novos participantes na modalidade 
atingiu 1,26 milhão no primeiro semestre de 
2020. Os negócios decorrentes da venda de 
cotas alcançaram R$ 61,26 bilhões. Somente 
em junho foram 243,10 mil comercializadas, 
quase se igualando ao mesmo patamar 
de fevereiro (245,66). A alta no 6º mês do 
ano foi impulsionada, principalmente, por 
veículos leves (107,04 mil) e motocicletas e 
motonetas (90,97 mil).

economiA – PáginA 5
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A eleição para vereador na capital mineira terá centenas de 
candidatos representantes. Entre os muitos nomes que buscam 
uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte está o do 
empresário Petronio Matias (foto), que já exerceu o cargo de 
deputado estadual por duas legislaturas. O líder comunitário e 
ex-vereador Lúcio Bocão, o advogado Vicente Amorim, o publi-
citário e jornalista Wanderley Porto e o dentista Marco Aurélio 
Bomfim também compõem a lista. 

Eleição para vereador
em Belo horizonte atrai
centenas de candidatos
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Metade da população não
checa se vacinas estão em dia

Em tempos de pandemia, o ditado “Prevenir é 
melhor que remediar” encaixou-se como uma luva. 
Porém, nem todos parecem praticar plenamente o 
ensinamento popular. Isso porque, segundo pesquisa 
do Ibope Inteligência, embora 90% dos brasileiros 
reconheçam que a imunização é importante, apenas 
50% verificam se a caderneta de vacinação está em 
dia. E o relaxamento em relação à proteção de doenças  
graves como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano 
e coqueluche, que mataram milhões de pessoas no 
passado, já pode ser percebido na prática: pela primei-
ra vez em 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para 
nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças 
de até um ano.

Como explicar a alta
no preço do arroz?
Os brasileiros foram surpreendidos pela alta expressiva no 

preço do arroz que chegou a ficar quase 20% mais caro. Em 
alguns lugares, o pacote de 5 kg bateu R$ 40. O edição do Brasil 
conversou com o economista Roberto Dumas que explicou que, 
por ser uma commodity agrícola, o cereal é cotado em dólar. 
“Devido à depreciação cambial, o arroz fica mais barato para 
exportar e, consequentemente, o valor internamente sobe”.

País em
chamas

destruição não respeita fronteiras: Pantanal,
Amazônia e cerrado sofrem com queimadas
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Produção não atende demanda e
pode faltar plástico no mercado

Se já era impossível pensar em 
um cotidiano sem a presença 
do plástico, com a crise sanitária 

do novo coronavírus essa percepção 
ficou ainda maior. Desde os Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs) 
dos profissionais da linha de frente da 
saúde até as embalagens dos pedidos 
de delivery: quase tudo precisa ser 
descartado. Devidos as suas caracte-
rísticas de transparência, resistência 
e leveza, a utilização dos plásticos é 
cada vez maior. Entretanto, com a 
chegada da pandemia, a Braskem, 
única fornecedora de matéria-prima 
de resina plástica no Brasil, reduziu 
sua capacidade de produção para 
64%. Aliado à diminuição, houve 
aumento no preço desse item. Para 
a presidente do Sindicato da Indústria 
do Material Plástico do Estado de 
Minas Gerais (Simplast-MG), Ivana 
Braga (foto), por causa desse cenário, 
vai faltar plástico no mercado.

qual o tamanho da indústria 
do plástico em minas gerais? 

Minas Gerais é o 5º estado no 
ranking das empresas do segmento de 
transformação de plásticos, contando 
hoje com cerca de 680 indústrias e 18 
mil pessoas empregadas.

 

A quais fatores o simplast–mg 
atribui a falta de plástico no 
mercado?

Em decorrência da pandemia, vá-
rias plantas petroquímicas no mundo 
entraram em  contingenciamento, 
isso acarretou em uma diminuição 
na produção de resinas plásticas 
no mundo e a um desequilíbrio na 
política internacional de preços. 
Em particular no caso do Brasil, o 
único fornecedor é a Brasken, que já 
reajustou seus valores neste ano na 
casa de 30%, aliado à escassez de 
matéria-prima. O cenário é delicado 
para as indústrias do setor que, além 
da elevação absurda dos custos, estão 
sofrendo com o desabastecimento. 
Outro agravante é que com o câmbio 
no patamar em que se encontra,  a 
alternativa de importação é inviável.

 

quais são os reflexos disso 
para o consumidor final? 

O plástico permeia todos os seto-
res da economia: veículos, meios de 
transporte, smartphones, eletrodo-
mésticos, utensílios domésticos, brin-
quedos, agronegócio, embalagens 
de alimentos, bebidas, materiais de 
higiene, construção civil, artigos mé-
dicos e hospitalares e uma infinidade 
de descartáveis. Além do repasse dos 

custos para todos os segmentos, que 
já está ocorrendo, existe o desabas-
tecimento já percebido pelas demais 
indústrias que utilizam os artigos 
plásticos.

 

na avaliação do simplast-mg, 
qual é a solução? 

Considerando que temos um 
único fornecedor no país, a questão 
da política internacional de preços e 
a distribuição irregular, seria o caso 
da petroquímica brasileira rever suas 
condições de custos e distribuição. 
A solução independe do setor das 
indústrias, e sim do fabricante da 
resina. Tanto as micro como as gran-
des empresas sofreram as mesmas 
consequências.

 

Essa alta demanda não acaba 
evidenciando como o plástico 

está excessivamente presente 
no nosso cotidiano?

Não. A demanda não cresceu, o 
que houve foi o contingenciamento 
da produção em decorrência da pan-
demia a nível mundial. Os impactos 
ambientais são reflexos de condutas 
errôneas do ser humano. O plástico 
foi uma evolução na área de mate-
riais para trazer conforto, segurança 
e praticidade à vida moderna, além 
de ser  reciclável. O que falta na so-
ciedade é educação e diretrizes para 
o uso consciente, atrelado ao descarte 
de forma correta. Temos que ser 

sustentáveis, utilizar e respeitar as 
necessidades das gerações futuras. 
Não podemos imaginar a segurança 
na área hospitalar, por exemplo, sem 
certos artigos plásticos. O ponto é a 
educação da população e a implan-
tação de políticas públicas que pro-
movam a destinação de resíduos de 
forma sustentável como a reciclagem, 
que não abrange somente o plástico, 
mas também o papel, metais e outros 
resíduos. O Simplast-MG conta com 
empresas associadas que reciclam 
plásticos e confeccionam produtos de 
materiais recicláveis, o que promove 
a economia circular.
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O que falta na sociedade é educação
e diretrizes para o uso consciente,

atrelado ao descarte de forma correta

desdemocratização

A democracia desce a escada 
que permitiu sua ascensão 
desde os idos da ágora, em 
Atenas, onde os cidadãos 

exerciam seu dever de servir a polis. Em 
alguns momentos, travou gloriosas lutas 
contra os sistemas autoritários, batendo 
forte nos bastiões de ditadores, ganhan-
do algumas vezes, perdendo outras.

Balançando na gangorra das na-
ções, adentrou no século XXI, e, nesse 
instante, passadas apenas duas déca-
das, enfrenta retrocessos, submissão 
às visões autoritárias, quebra de suas 
estacas, como as liberdades de mani-
festação e de associação, direitos das 
minorias, discriminação étnica, de 
raça e cor. Conflitos por todas as partes 
ameaçam seu ideário.

No panteão das democracias, ban-
deiras são trocadas. A maior demo-
cracia do mundo já não é a da Índia. 
Um estudo conhecido pelo nome de 
DeMax, feito na Alemanha, insere esse 
país de 1,366 bilhão de habitantes na 
categoria de regime híbrido, depois 
de acurada análise de 200 fatores, a 
partir de liberdade política, igualdade 
e sistema legal. A Índia e outras nações 
atravessam, digamos assim, o status 
de desdemocratização, um passo atrás 
na roda civilizatória.

O estudo mostra que um grupo de 
13 países sujou sua bandeira demo-
crática em 2019, em função de perda 
de liberdade religiosa, repressão a 
protestos, violação de direitos humanos, 
colisão com Judiciário etc. E poucos, 
apenas 3, teriam deixado sua posição 

de autocracia (governo controlado pela 
visão de uma só pessoa): Maldivas, 
República Centro-Africana e República 
Dominicana. A Hungria é outro exemplo 
de desdemocratização. Mais de 100 
países, porém, sofreram perdas em suas 
qualidades democráticas, enquanto 69 
registraram pequenos avanços.

E por que essa volta aos tempos au-
toritários? Um amplo e denso conjunto 
pode explicar. Lembrarei uns poucos. 
A democracia representativa vive uma 
crise crônica em face do arrefecimento 
ideológico, pasteurização partidária, 
fragilidade dos Parlamentos, desideo-
logização das oposições, liberalismo, 
socialismo ou socialdemocracia sem 
respostas adequadas às demandas, 
mudança de paradigmas (luta de 
classes abre diálogo entre o patronato 
e o setor laboral), formação de novos 
polos de poder, organicidade social. 
Ou seja, face ao descrédito da política, 
a sociedade cria núcleos e movimentos 
para fazer pressão.

A globalização, por sua vez, acirra 
tensões entre países. A imbricação das 
fronteiras, permitindo maior fluxo de 
mercadorias, gera como contrapartida a 
ascensão de um neonacionalismo e de 
movimentos em defesa das produções 
nacionais. À vista de todos, o Brexit, o 
acirramento das relações entre China e 
EUA etc. O populismo também ganha 
musculatura no tabuleiro do poder, o 
que expõe o dilema: como fortalecer 
o colchão social sem recursos apropria-
dos? As economias cavam seu próprio 
buraco. Conflitos étnicos e religiosos 

explodem, elevando tensões e guerras 
entre alas.

E para onde convergem essas forças 
dispersas? O estudo alemão mostra que 
se forma uma convergência em direção 
ao centro do espectro político com 
expansão dos regimes híbridos. Um 
caso que conhecemos bem é o nosso. 
O Brasil, ao lado da Hungria, Turquia e 
Sérvia, aparece de forma emblemática 
no DeMax. A pontuação brasileira caiu 
32% na última década, passando de 
79,6 (numa escala de 0 a 100) em 2010 
para 60,2 em 2019.

Sabemos as causas: corrupção, 
administrações mal conduzidas, des-
controles, discriminação, tensões entre 
os Poderes, fisiologismo, visões radicais 
e conservadoras, filhotismo político nas 
três instâncias, ausência de reformas 
vitais, ataque aos meios de comuni-
cação, fake news, negação da ciência, 
defesa de ditaduras, enfim, uma lista 
que se faz presente ao nosso cotidiano.

A desdemocratização pega até os 
EUA, país que deixou o nível superior 
das democracias, sendo hoje conside-
rado pela Economist como uma demo-
cracia falha. Quem diria, hein? A maior 
democracia do mundo suja sua posição. 
Haverá conserto lá e aqui? Sim. Basta 
que o ideário democrático faça parte 
de nossas vivências. Pela sua grandeza 
territorial, por suas riquezas, pela índole 
ordeira de um povo alegre e acolhedor 
e, claro, com a diminuição do índice do 
Produto Nacional Bruto da Corrupção 
(PNBC), poderemos aparecer na galeria 
das grandes democracias.

o eleitor e o candidato
elos idos de 1914, já se registravam várias teorias fazendo referência à 
democracia. À época, o dúbio Benito Mussolini já era partidário da tese, 
desde que as diretrizes emanadas dessa postulação se apropriassem à 
ingerência fascista plena, para facilitar a propagação dos ditames na velha 

Itália. E, caso as coisas estivessem sob a sua míope e centralizadora ótica, tudo certo.
Nestas circunstâncias, poderia existir a democracia e, mesmo assim, se ela 

fosse comandada e organizada de forma totalitária, por meio de partido único 
centralizando todas as decisões a serem submetidas ao seu crivo pessoal.

Outrossim, a plena democracia, imaginada e iniciada há dezenas de anos, foi 
um conceito dos pensadores gregos, e como afirmam os historiadores mundiais, essa 
concepção relacionada ao aludido tema continua sendo a melhor maneira de escolha 
dos governantes pelo mundo. “Se há algo mais proativo, mais significativo, ainda 
não foi colocado em prática”, costuma dizer o filósofo brasileiro Mario Sérgio Cortella.

Agora, no limiar deste período de debate relativo às eleições municipais de 
2020, todos nós, sem distinção de cor, raça e religião, devemos manter a tranquili-
dade na hora escolher em quem votar dentre os mais de 5 mil prefeitos e milhares 
de vereadores pelo Brasil, pois a eles caberá a responsabilidade de comandar os 
nossos municípios. É sempre bom destacar que depois desta verdadeira guerra 
biológica, todos vão trilhar o caminho de um “novo mundo”. Tudo será diferente 
entre os nossos habitantes depois da pandemia.

Propomos a cada cidadão e cidadã que deem o máximo de seus esforços, com 
o desígnio de usar essa arma poderosa, o voto, instrumento propulsor e garantidor 
da preservação da democracia, aquela planejada pelos gregos, outrora. Assim, esse 
grau de civilidade vem sugerir que tenhamos uma postura coadunaste aos passos 
a serem seguidos pelos dirigentes políticos/administrativos dos próximos anos. 
Roga-se que a escolha dos prefeitos e de vereadores aconteça em um ambiente de 
harmonia, sem posicionamentos bruscos, como convém a uma situação como a de 
agora, onde a nossa fragilidade como seres humanos está sendo colocada à prova, 
inclusive, porque esse germe é medonho, sem fronteiras e efetivamente avassalador.

Nesta busca pelo “novo normal”, diante de milhares de casos de contágio por 
conta da COVID-19, propõe-se que vá para bem longe os pensamentos dos esperta-
lhões de plantão. Muitos desses senhores são capazes de tudo para conquistarem 
vantagens. Não seria de bom tom envolver pandemia com política/eleição. Essa 
simbiose não sendo bem administrada em favor da população, conduzirá um fim 
triste ao político aproveitador, pois assim ele estará se transformando em verda-
deiro “Hidra de Lerna”, valendo-se da situação de convalescência dos brasileiros 
sobreviventes dessa moléstia tão daninha, priorizando suas agendas particulares 
à procura de poder e riquezas.

A propósito, terá início o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nos 
próximos dias. Será necessário que todos prestem atenção no comportamento dos 
candidatos, especialmente nas cidades maiores, onde os postulantes ao cargo de 
prefeito fazem de tudo para aparecer junto aos seus seguidores.

É ridículo fazer campanha em cima de cadáveres, molestando e pisoteando, 
diminuindo os sentimentos de quem já se encontra abalado na sua condição física. 
Apostar na postura psicológica também seria uma covardia de incomensurável 
monstruosidade, algo efetivamente abominável. Basta o eleitor fazer um teste: se o 
candidato não se importa com a vida do seu semelhante, hoje, diante o fenômeno 
desse germe exterminador, por certo não terá a simples condição para te representar 
na condução e nos conselhos do cotidiano da vida pública.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

eleição para vereador em Bh será
disputada por centenas de candidatos

Zema assina acordo de cooperação
com o TRE-MG em apoio às eleições

Luminárias, bucólica e charmosa cidade do Sul 
de Minas Gerais, embora pequenina, sempre fez 
despontar personagens políticos que ocuparam lugar 
de destaque no cenário mineiro.

Desde o prefeito Arthur Moura Maia, o Sr. Tuca - 
que era amigo do governador Magalhães Pinto, até 
Arthur Maia Amaral, que ocupou cargos de confiança 
no governo do Estado. Essas influências elevaram o 
status do município e fizeram com que o nome de 
Luminárias estivesse sempre sendo lembrado pelos 
deputados majoritários. Outrossim, as campanhas 
políticas são acirradas e peculiares. A começar, serão 
3 candidatos - o que já não é tão comum para cidades 
desse porte que, geralmente, tem que decidir entre 
apenas duas opções.

Uma das possibilidades dessa disputa é Ecio 
Carvalho Rezende, figura pacata e pouco popular 
- representante da aristocracia luminarense, acom-
panhado de um vice, atual vereador que nunca 
apresentou um projeto expressivo no Legislativo. A 

dupla conta com o apoio do atual prefeito Hudson 
Salvador Vilela, empresário muito bem-sucedido e 
que está encerrando seu 3º mandato. Vilela é um 
nome importante no quadro político da cidade das 
luzes, porém, finda uma administração insossa, 
marcada por ingerências de personagens periféricos 
e por nenhuma obra de impacto. Parece cansado de 
gerir, abatido e exausto, dando ares de quem jogou 
a toalha para a carreira política.

Outra opção é Luciano Ferreira, uma pessoa 
simples, de família humilde, origens rurais e pouco 
estudo. O que nunca lhe intimidou, já que chegou a 
secretário da Prefeitura nas duas gestões do prefeito 
Arthur e teve coragem suficiente para lançar uma 
candidatura. Porém, não deve passar de uma aven-
tura prematura e/ou errante, visto que não conta com 
apoio de nenhum deputado e conquistou nos últimos 
meses a alcunha de traidor, quando criou toda uma 
contenda com Arthur Maia, que foi quem lhe deu 
visibilidade e autonomia, ao lhe conceder cargos da 

mais extrema confiança durante 8 anos. Apesar de 
aparecer como novidade e com uma pauta interes-
sante, elevando o debate sobre representatividade 
negra, tende a ser o cavalo paraguaio, já que provo-
cou o ranço de muitos. É aquela velha história, trair 
um amigo nunca cai bem. Lealdade não sai de moda.

O terceiro candidato é Arthur Maia Amaral, 
que já foi prefeito por duas vezes e tem um perfil 
de enfrentamento arrojado e bastante polêmico. O 
seu bom relacionamento pelas bandas de Belo Ho-
rizonte e Brasília lhe deram a chance de fazer obras 
importantes como escola, posto de saúde, estação 
de tratamento de água. Na posição de vítima traída 
pelo melhor amigo, uniu-se a Plinio, um empresário 
bem-sucedido da cidade e igualmente audaz. 

Ao que tudo indica, seja pela apatia do primeiro, pela 
infidelidade do segundo ou pela necessidade do povo 
luminarense de sair do ostracismo dos últimos 4 anos, 
a dupla de valentes deve levar a disputa. Agora, resta 
aguardar a realização do pleito para confirmar a tese.

Cidade de Luminárias terá
3 candidatos a prefeitura

O governador Romeu Zema (Novo) assinou no 
dia 22 de setembro, acordo de cooperação técnica 
do governo de Minas com o Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais (TRE-MG) para a realização das 
eleições municipais deste ano, que acontecem em um 
cenário atípico de pandemia. A medida prevê uma 
série de ações de apoio para que o pleito ocorra com 
segurança e organização em todo o estado.

De acordo com o termo assinado entre as par-
tes, o governo vai atuar ativamente na captação de 
mesários voluntários na capital e nos municípios do 
interior, auxílio na vistoria e manutenção preventiva 
dos locais de votação, apoio logístico e de segurança.

Como incentivo aos servidores, o governo estuda 
a concessão de um dia de folga ao servidor estadual 
que trabalhar na eleição, além dos dias de folga com-
pensatória, já prevista pela Lei Eleitoral. Fora isso, o 
servidor que atuar como mesário voluntário terá esse 
ato de cidadania registrado em sua ficha funcional, 
podendo ser um critério do Governo do Estado como 
meio de promoção ou incentivo de carreira.

Durante a assinatura do acordo, Zema destacou 
a participação do Executivo na eleição para garantir o 
processo democrático. “Tudo o que estiver ao alcance 
do governo será feito. São mais de 10 mil escolas 
disponibilizadas como locais para votação e vamos 
estruturar isso da melhor forma possível para que o 

fluxo não tenha nenhum problema no processo de 
eleição.  Nós também isentamos de imposto vários 
produtos de prevenção ao coronavírus que serão 
utilizados pelo TRE-MG”, disse.

isenção
Estão isentas de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) as operações que en-
volvem doações de produtos e materiais de prevenção 
à COVID-19, aos órgãos da Justiça Eleitoral para as 
Eleições Municipais 2020.

O decreto nº 48.042, que trata do assunto, foi 
publicado em 17 de setembro e abrange o imposto 
incidente nas prestações de serviço de transporte das 
mercadorias objeto de doação; diferencial de alíquo-
ta entre a alíquota interestadual e interna, se couber; 
e o produto resultante da sua industrialização.

Entre os materiais que terão passagem livre por 
Minas Gerais estão máscaras de proteção respiratória 
de uso não profissional descartável, álcool etílico em 
gel e hidratado, protetores faciais (viseiras plásticas), 
fita adesiva para marcação de distanciamento e 
cartazes impressos com recomendações sanitárias.

O presidente do TRE-MG, desembargador Ale-
xandre Victor de Carvalho, ressaltou a importância 
da união de esforços entre os órgãos. “É uma contri-
buição extraordinária do Governo do Estado com o 
processo democrático nestas eleições de 2020, que 
serão as mais difíceis da história brasileira em face à 
pandemia que nos atingiu”, disse.

Minas Gerais conta com 10.253 locais de votação. 
Todos eles precisarão ser vistoriados, sanitizados e 
desinfectados, conforme os protocolos sanitários 
estabelecidos para minimizar o risco de contágio de 
COVID-19. Para a realização das eleições no estado 
são necessários mais de 200 mil mesários e 51 mil 
colaboradores (coordenadores de acessibilidade, 
entre outros).
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Segundo dados preliminares do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), este ano, serão 
mais de mil candidatos a vereador na capital mi-
neira, representantes de 3 dezenas de partidos de 

todas as ideologias. Neste universo, às vezes, fica até difícil o 
cidadão fazer a escolha por causa da intensidade da campa-
nha eleitoral a ser empreendida a partir de agora, especial-
mente quando começar o horário gratuito na rádio e na TV.

Devido à pandemia, em 2020, os candidatos à 
Câmara Municipal de Belo Horizonte vão ter de usar a 
criatividade para convencer os votantes. No decorrer da 
campanha os eleitores terão a oportunidade de conhecer 
os mais variados nomes. Alguns já conhecidos e que bus-
cam reeleição, especialmente os representantes de igrejas 
evangélicas que, dificilmente, perdem a preferência.

muitas opções
Depois de algum tempo afastado da vida pública, 

Petronio Matias, que já foi deputado estadual por duas 
legislaturas, está de volta. Filiado à Rede Sustentabilida-
de, ele almeja usar sua experiência como parlamentar 
para se dedicar as demandas cotidianas exclusivamente 
de Belo Horizonte. Neste hiato entre vida particular e 
atuação como deputado, Petronio conseguiu se tornar 
um empresário bem-sucedido e se diz pronto para 
defender os interesses da população, pois considera  
que a cidade  tem de se preparar para o futuro em 
todos os aspectos. Para os entendidos dos bastidores, 
nomes como o de Petronio chegam para enriquecer 
o meandro político, porque se trata de uma junção de 
político-empresário-sucesso.  

área jurídica 
Também entre as muitas novidades está à postu-

lação do advogado Vicente Amorim (PSL). Conhecido 
nos meios jurídicos há 40 anos, ele continua sendo 
incentivado por pessoas próximas ao candidato a 
prefeito Bruno Engler (PRTB) que, por seu turno, recebe 
o apoio direto do presidente Jair Bolsonaro. Amorim é 
ex-presidente do conhecido Automóvel Clube de BH e 
ex-integrante cúpula da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Possui uma plataforma de ideias diversificadas e, 
se eleito, pretende atuar em defesa das obras prioritárias 
para o município, buscando a recuperação de praças e 
dos parques públicos. Ele defenderá ainda a melhoria 
dos atendimentos nas unidades de saúde e, por fim, se 
diz um patrono de um modelo de segurança que traga 
tranquilidade para os moradores da cidade. 

no Barreiro
Formado em publicidade e pós-graduado em 

marketing político pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Wanderley Porto (Patriota) tem focado 
sua campanha, prioritariamente, na região do Barreiro, 
a rigor, o maior colégio eleitoral de BH. Ele já foi assessor 
parlamentar e chefe de Gabinete na Câmara de Verea-
dores, assim como também na Assembleia Legislativa. 
Na municipalidade, já exerceu funções importantes, 
inclusive de secretário adjunto da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH). Contudo, a ligação mais expressiva de 
Wanderley com macrorregião aconteceu quando ele se 

tornou assessor de Comunicação da Regional da PBH, no 
Barreiro. “Quero ser um vereador para a cidade toda, mas 
com projetos que contemplem os interesses de pessoas do 
nosso bairro”, diz quando questionado sobre sua atuação.  

segmento da saúde
O influente setor da saúde, certamente, terá médicos, 

dentistas e enfermeiras e outros profissionais da área na 
lista de pretendentes ao pleito da edilidade de 2020. Um 
deles é Marco Aurélio Bomfim, que decidiu testar sua 
popularidade depois de anos a fio atendendo como cirur-
gião dentista. Ele é candidato pelo Rede Sustentabilidade 
e comenta: “como profissional do ramo, tenho a proposta 
de cuidar da saúde física, mental e espiritual da população 
de nossa capital, oferecendo também atenção aos idosos e 
preservação do verde e atenção a animais abandonados. 
Para tal, pretendo propor parcerias da iniciativa privada 
com a prefeitura”, disse. 

comunidades terão vez
O período eleitoral é uma oportunidade das ma-

nifestações populares, na qual o povo através do voto 
universal escolhe suas lideranças com a finalidade de 
representar os reais interesses de todas as classes sociais.

Neste particular, serão muitos os nomes a adentra-
rem nesta disputa. Inclusive, o líder comunitário Lucio 
Bocão (PSDB), que já foi vereador e, agora, pretende 
retornar à Câmara. Ele é ligado aos movimentos sociais 
na comunidade da Cabana do Pai Tomás e regiões 
adjacentes, região Oeste de BH. Bocão, como é conhe-
cido, se firmou com um autêntico representante dessas 
lideranças ao longo dos anos.

Advogado Vicente Amorim
quer testar sua popularidade

marco Aurélio é um representante
do segmento da saúde

wanderley Porto tem experiência
na administração publica
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o retorno de Adalclever
O ex-presidente da ALMG, Adalclever lopes, um dos articu-

ladores da campanha de reeleição do prefeito de BH, Alexan-
dre Kalil (PSD), já tem um projeto de voltar a ser parlamentar. 
Pretende disputar uma vaga como deputado estadual, com o 
objetivo de ser eleito chefe do Legislativo mineiro. Neste caso, 
o atual presidente, Agostinho Patrus (PV), seria indicado para 
um posto maior, talvez de governador.

mudança sem sentido
Recentemente, o deputado guilherme da cunha (Novo) 

anunciou sua saída do posto de vice-líder do governo na As-
sembleia. Em seu lugar, a escolhida foi a parlamentar laura 
serrano, do mesmo partido. Vale dizer que é uma troca sem 
muitas novidades.

quem pode mais
Nas décadas passadas, Minas Gerais era a terra dos ban-

queiros: Aloysio de Andrade faria e clemente faria, sando-
val de morais, oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo e o 
então poderoso magalhães Pinto, com seu Banco Nacional, 
comandavam as massas. Hoje, tudo mudou e quem lidera o 
segmento empresarial do estado são os influentes rubens 
menin e Vittorio medioli (PSD), não necessariamente nesta 
mesma ordem cronológica.

moraes fora
É a primeira vez nos últimos anos que a ex-deputada 

federal Jô moraes (PCdoB) não participa diretamente da cam-
panha para prefeito. Ela sempre esteve envolvida no projeto, 
ora como candidata e, em algumas oportunidades, apenas 
como vice. Nestas eleições, segundo o que está decidido até 
o momento, tentará ser vereadora. Ela não almeja abandonar 
a vida pública.

deputado e o governador
Atualmente, o governador romeu zema (Novo) é um 

nome superpopular em toda Minas Gerais, segundo o depu-
tado Arlen santiago (PTB). Deve ser por conta desta realidade 
que o chefe do Executivo mineiro tem feito visita a diversas 
regiões do estado, ou seja, mostrando que seu governo começa 
a colocar em andamento algumas ações positivas.

Julvan, vice-governador?
O prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira 

de Municípios (AMM), Julvan lacerda (MDB), está sendo pre-
parado por seus colegas para ser candidato majoritário daqui 
a 2 anos. “Ele pode ser eleito deputado federal, disputar um 
posto de vice-governador ou até mesmo o Senado. Afinal, o 
seu nome é conhecido em todos os mais de 800 municípios 
do estado”, diz um amigo.

liberalismo pífio
“A tese do liberalismo pleno, onde quem regula tudo é o 

mercado, sem a presença do governo foi uma tese de cam-
panha. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está vendo que 
a coisa não é tão simples assim. O Estado tem o dever de se 
fazer presente para regular as ações do setor produtivo, senão, 
perde o controle e deixa o Brasil à deriva”. Opinião do filósofo 
luiz felipe Pondé.

ministro cai, cai
Em São Paulo, durante debate realizado pela TV Cultura, 

o empresário e ex-deputado federal Emerson Kapaz disse 
abertamente: “tenho informações de bastidores indicando que 
o titular da pasta de Economia, Paulo guedes, está sendo ‘fri-
tado’ paulatinamente pelos dirigentes do Palácio do Planalto. 
Resta saber se o ministro vai resistir a alta temperatura e por 
quanto tempo”, vaticinou.

http://www.mg.gov.br/
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Arroz a r$ 40: especialista explica o
que fez o preço do cereal subir tanto

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil

O controle dos dados e das infor-
mações privadas de terceiros, 
ao longo dos anos recentes, se 
tornou valioso ativo, objeto de 

exploração, de criação de banco de dados 
e de segmentações com os quais diversos 
setores empresariais passaram a contar 
para aumentar a efetividade e alcance 
da comunicação com o seu público-alvo, 
o que fez nascer um mercado paralelo 
de compra e venda eletrônica de dados 
pessoais de usuários.

Tal prática, sobretudo quando realizada 
sem o consentimento do seu respectivo titu-
lar, viola objetivamente a ordem jurídica es-
tabelecida pela Constituição Federal de 1988, 
ao passo que seu artigo 5º, inciso X, garante 
a todo e qualquer indivíduo a proteção à inti-
midade, a vida privada, a honra e a imagem.

Diante desse conflito o Congresso 
Nacional, em sintonia com movimentos 
globais e notadamente, sensíveis aos 
avanços relevantes gerados pelo direito 
europeu com a edição de seu próprio 
Regulamento Geral (UE 2016/679), cuidou 
de recentemente promover alterações le-
gislativas importantes por meio da edição 
da Lei Federal nº 13.709/2018, esta que se 
autodenominou de “Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD)”.

Referida Lei passou a dispor sobre o 
tratamento de dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural, tendo 
como fundamentos o respeito à privaci-
dade, a autodeterminação informativa, 
a liberdade de expressão, de informação, 
de comunicação e de opinião, os direitos 
humanos, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a dignidade e o exercício 
da cidadania pelas pessoas naturais, 
entre outros. A Lei se aplica a toda e 
qualquer operação de tratamento reali-
zada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, 
independentemente do meio, do país 
de sua sede ou do país onde estejam 
localizados os dados.

Como pontos importantes a serem 
destacados se tem a regulamentação 
sobre a forma e métodos de captação 
dos dados pessoais e dos dados pessoais 
sensíveis, inclusive pelo poder público, 
e o condicionamento da transferência 
internacional de dados, o que sujeita os 
chamados agentes de tratamento à ado-

ção de medidas de segurança voltadas à 
proteção dos dados pessoais, inclusive sob 
pena de responsabilização e penalização, 
o que se dá por meio de advertências, 
multas simples ou diárias e, em casos 
mais graves, até mesmo da proibição 
parcial ou total do exercício de atividades 
relacionadas a tratamento de dados.

A Lei cria também a figura da Auto-
ridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão dotado de autonomia 
técnica e decisória, a quem competirá 
fiscalizar e aplicar sanções em caso de 
tratamento de dados realizado em des-
cumprimento à legislação. 

Em suma, trata-se de importante 
avanço legislativo que coloca o Brasil em 
alinhamento com as melhores práticas in-
ternacionais, no que se refere à proteção e 
responsabilização sobre os dados pessoais 
de terceiros, sobretudo no meio digital, o 
que certamente demandará dos setores 
o necessário preparo, o estabelecimento 
das regras de boas práticas e de gover-
nança que garantam as condições de 
organização, o regime de funcionamento, 
os procedimentos e os mecanismos in-
ternos de supervisão e de mitigação de 
riscos e outros aspectos relacionados ao 
tratamento de dados pessoais.

etembro foi marcado pelo alta no 
custo dos produtos da cesta básica. O 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que mede a inflação oficial 

do país, avançou 2,44% no acumulado em 12 
meses até agosto deste ano. A alimentação no 
domicílio, que compõe o grupo de alimentos e 
bebidas, teve alta de 11,4%.

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística  (IBGE) apontaram ainda 
que o preço do feijão mulatinho subiu 32,6%, da 
abobrinha 46,8% e o da cebola 50,4%. Segundo 
o Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos  (Dieese), o óleo de 
soja chegou a ficar quase 31% mais caro. Mas 
o item que mais chamou a atenção foi o arroz 
que teve alta de quase 20%, chegando a custar 
R$ 40, o pacote de 5 quilos, em alguns lugares.

O economista Roberto Dumas explica que o 
arroz é uma commodity (produtos que funcionam 
como matéria-prima, produzidos em escala e que 
podem ser estocados sem perda de qualidade) 
agrícola. “O exportador ou produtor brasileiro 
têm duas opções: devido à depreciação cambial, 
o produto fica mais barato para exportar e, conse-
quentemente, ele recebe mais dinheiro vendendo 
para fora. No caso de comercializar a commodity 
no Brasil, sua intenção é lucrar o mesmo que na 
exportação, por isso o valor sobe”.

A opção de vender mais caro faz com que 
o mercado interno não fique desabastecido. 
“Como ele ganha mais com a exportação, uma 
vez que o dólar passa por uma apreciação, para 
não desabastecer o mercado interno e ficarmos 
sem o produto, ele vende mais caro internamen-
te para manter seu lucro”, esclarece Dumas.

consequências

Ele explica que a alta já está tendo conse-
quências. “A imediata é no Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) que já subiu. Atualmente, 
o IPA corresponde a 60% do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado (IGPM). O IGPM, por sua vez, é 
justamente o que indexa o contrato de aluguel 
depois que o imóvel está pronto e o contrato de 
venda do empreendimento”.

Com o IPA subindo, o IGPM também eleva. 
“E é necessário levar em consideração o mo-
mento que a economia passa, se ela estará 
aquecida o suficiente para que o aumento do 
IPA consiga ser repassado para o consumidor 
final. Por enquanto, não. Ou seja, o custo sobe, 
mas não estamos vendo isso acontecer no nível 
geral de preços”.

Por isso que, de acordo com o especialista, 
mesmo com o Índice Geral de Preços (IGP) 
rodando 12%, o IPCA segue a 2,1% ao ano. “Até 
porque se acontecer a tentativa de passar as 
altas para toda a cadeia de consumidores, dado 
que estamos em recessão econômica, ninguém 
vai aceitar”.

solução

Dumas elucida que agora é difícil baixar 
o valor, haja visto que ninguém quer perder 
dinheiro. Entretanto, para ele, uma possível 
solução deve ser evitada: “envolver o governo, 
pois ele obrigaria que determinado percentual 
do arroz fosse vendido aqui dentro com lucro 
mínimo. A saída seria mais concorrência, mas é 
difícil, principalmente pelo fato das commodities 
serem em dólar”.

Ele acrescenta ainda que o preço de 
equilíbrio é aquele onde se iguala oferta e 
demanda. “Se tabelar o preço abaixo do de 
equilíbrio, a pessoa não vende mais e, com 
isso, vai acontecer uma falta de produto, como 
aconteceu no Plano Cruzado (conjunto de 
medidas econômicas, lançado pelo governo 
brasileiro em 28 de fevereiro de 1986, com 
base no decreto-lei nº 2.283, de 27 de feve-
reiro de 1986, sendo José Sarney o presidente 
da República e Dilson Funaro o ministro da 
Fazenda) ou como acontece atualmente na 
Argentina. A solução é sempre via mercado, 
se houver intervenção do governo, a situação 
tende a piorar”.

No dia 14 de setembro, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou a dizer a seus apoiadores que 
o esperavam em frente ao Palácio da Alvorada 
que não vai tabelar o preço do arroz. “Não vai 
haver tabelamento de nada, não vai haver cane-
taço (sic), diminuição de tarifa na mão grande, 
como foi feito no passado. Obviamente temos 
a preocupação de combater possíveis excessos, 
mas ninguém vai tabelar nada e nem interferir 
no mercado. Isso já foi testado no passado e não 
deu certo”, garantiu.

Alta no valor do produto pegou muitos consumidores de surpresa
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Arrumando a casa
Na avaliação da jornalista cristiana lôbo, está na hora 

de o governo federal olhar para trás e observar o que gastou 
em investimentos e programas sociais durante a pandemia. 
“Agora, chegou o momento de fazer a arrumação interna dos 
números para não perder o controle fiscal. Caso contrário, o 
rombo vai ser tão grande que nenhum ministro da Economia 
terá condições de evitar uma possível quebradeira do próprio 
Poder Central”.

Aécio nos bastidores
O ex-governador Fernando Pimentel, o ex-ministro walfrido 

dos mares guia e o ex-prefeito marcio lacerda estão sendo sempre 
consultados sobre a sucessão de BH. No entanto, indicações de que 
o deputado tucano Aécio neves também faz parte desta lista deixou 
o meandro político de orelha em pé. Aí tem coisa!

ministro rebelde
Analisando a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), marco Aurélio de mello, a jornalista Patrícia campos mello 
chegou à conclusão: “ele tem sido uma espécie de ‘rebelde’ ao longo 
dos anos, pois está sempre sendo do contra, emitido pareceres em 
sentido oposto ao pensamento de seus colegas. A partir de agora, 
quando falta apenas um ano para marco Aurélio se aposentar, o seu 
grau de independência pode ficar ainda maior, deixando todos na 
expectativa do que vai acontecer a cada sentença”, avalia.

coquetel amargo 
Pelo menos 6 convidados foram contaminados pelo novo co-

ronavírus, após a solenidade de posse do novo presidente do STF, 
ministro luiz fux. 

Brasil da fome
Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) indica a existência de 10,3 milhões de pessoas em situação de 
fome em todo o Brasil, com destaques para o Norte e Nordeste do 
país. Um horror, diga-se de passagem.

com o aval do congresso
A jornalista da GloboNews natuza nery disse: “o presidente 

Bolsonaro vai apenas dizer o que espera em relação ao programa 
Bolsa Família, mas os detalhes quanto ao dinheiro para financiamento 
do projeto ficarão a cargo do entendimento entre o Congresso e sua 
equipe econômica. Assim, o desgaste final será do parlamento, com 
quem o chefe da nação quer dividir o estrago, mas o bônus será 
apenas do ocupante do Planalto”, sentencia.

novelas e o brasileiro
“As telenovelas brasileiras são bem produzidas e servem como 

entretenimento. Aliás, neste momento de pandemia, elas até ajudam 
a manter as pessoas em casa, unindo os cidadãos de Norte a Sul em 
favor da alegria e divertimento”. Opinião da novelista e escritora 
Glória Perez.

mexeriqueiros da Assembleia 
Neste período de isolamento social, o acesso a Assembleia 

Legislativa também está muito restrito. Por conta desta realidade, 
esta será a primeira vez em décadas que os conhecidos palpiteiros 
de plantão, que ficam nas imediações da Casa, ficarão sem espaço. 
Tadinho dos mexeriqueiros.

http://www.leitealcantara.com.br
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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.

novas cotas de consórcio fazem
o setor faturar r$ 61,26 bilhões

O cenário é de incerte-
za para grande parte 
das aplicações finan-
ceiras por conta da 

COVID-19. Por outro lado, o 
consórcio tem se mostrado 
uma alternativa mais simples e 
econômica nos últimos meses. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (ABAC), o volume 
de novos participantes na mo-
dalidade atingiu 1,26 milhão no 
primeiro semestre de 2020. Em 
termos financeiros, os negócios 
decorrentes da venda de cotas 
alcançaram R$ 61,26 bilhões. O 
número representa estabilidade 
em relação aos R$ 61,55 bilhões 
contabilizados no mesmo perí-
odo do ano passado.

Para Paulo Roberto Ros-
si, presidente executivo da 
ABAC, os consumidores têm 
procurado administrar me-
lhor suas finanças pessoais, 
familiares e até empresariais. 
“Estar ciente sobre a essência 
da educação financeira, na 
qual as peculiaridades do siste-
ma de consórcios se inserem, 
possibilita que o mecanismo 
desperte várias oportunidades 
nos interessados, considerando 
principalmente os diferenciais 
em relação a outros meios de 
parcelamento disponíveis no 
mercado”.

Assim como diversos outros 
setores, o mercado de consórcios 
também sofreu os impactos 
ocasionados pela crise sanitária. 
Nos meses de março abril e maio 
registrou queda na aquisição de 
novos participantes na modalida-
de. Porém, a recuperação come-
çou em junho, quando 243,10 mil 
cotas foram vendidas. A alta no 
6º mês do ano foi impulsionada 
por veículos leves (107,04 mil) e 
motocicletas e motonetas (90,97 
mil). Na sequência aparecem 
os imóveis (28,84 mil), veículos 
pesados (7,68 mil), serviços (4,95 
mil), eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis (3,62 mil).

rápida recuperação

Avaliando as performan-
ces mensais do sistema de 
consórcios, Rossi destaca que 

as indefinições em relação à 
reforma Tributária podem se 
tornar entraves à retomada 
das atividades. “No entanto, 
há boas notícias permeando 
a economia, por exemplo, 
a alta do índice da bolsa de 

valores brasi leira, ref lexo 
de oportunidades interna-
cionais, a recuperação das 
vendas do varejo e a volta do 
setor industrial, resultado de 
medidas financeiras imple-
mentadas”.

“Estamos esperançosos em 
um segundo semestre melhor, 
porém cautelosos e sem euforia. 
Cientes também de que a pan-
demia não encerrou seu ciclo 
e que teremos de arcar com as 
consequências das ações adota-
das em função do isolamento, 
entendemos que as experiências 
até agora vivenciadas poderão 
nos deixar um legado positivo, 
nos tornando capazes de dar a 
volta por cima”, finaliza.

o que é?

O economista e especialista 
em finanças pessoais Ângelo 
Cardoso explica que o consórcio 
é uma modalidade de compra 
baseada na união de pesso-
as, sejam físicas ou jurídicas, 
com a finalidade de formar 
poupança para a aquisição de 

bens ou serviços. “A criação 
desses grupos é feita por uma 
administradora autorizada e 
fiscalizada pelo Banco Central 
do Brasil. Nesse sistema, o 
montante é diluído em um 
prazo predeterminado e todos 
os integrantes contribuem ao 
longo desse período. Mensal-
mente ou conforme estipulado 
em contrato, a responsável 
pela gestão os contempla, por 
sorteio ou lance, com o crédito 
no valor do produto contratado, 
até que todos sejam atendidos”.

quais as vantagens?

Ele explica que um dos be-
nefícios é que o consórcio é 
menos burocrático. “Isso é bom 
para quem não consegue com-
provar renda, por exemplo. Mas 
existem regras para participar e 
garantir a segurança de todos os 
consorciados. Outra vantagem é 
o menor custo, pois não há co-
brança de juros. A pessoa paga 
apenas taxas administrativas, 
que são bem menores do que 
os juros cobrados pelas insti-
tuições financeiras. Além disso, 
o participante consegue fazer 
o planejamento da compra e 
sabe exatamente quanto vai 
pagar por mês. Também possui 
um tempo maior para sanar as 
parcelas. Por fim, quando chegar 
a sua vez de ser contemplado, o 
valor a ser resgatado será entre-
gue integralmente”.

meses quAntidAde noVAs cotAs (mil) negócios noVAs cotAs (Bilhões)

Janeiro 284,45 R$ 12,47

Fevereiro 245,66 R$ 11,46

Março 187,10 R$ 9,62

Abril 128,35 R$ 6,87

Maio 173,83 R$ 8,12

Junho 243,10 R$ 12,72

totAl: 1,26 milhões r$ 61,26 bilhões

sistemA de consórcios 2020

Fonte: ABAC

mercado também foi afetado pela pandemia e espera resultados melhores
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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!

nomes importantes

o governador romeu zema (novo) com o empresário marcelo de 
souza e silva, presidente licenciado da cdl-Bh que, neste momen-
to, é candidato a prefeito da capital mineira. sua aproximação de 
zema é uma realidade que poderia trazer muitos benefícios para Bh.

Pe
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o 
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deBAtes - Quero ver como serão os futuros debates entre candi-
datos a prefeito pelas redes de TV na cidade. Isso porque com 16 
nomes na disputa, além das medidas de distanciamento por conta 
da pandemia, ficará mais difícil conhecer os planos de cada um. 
A solução seria dar espaço de 15 minutos para cada postulante 
responder as mesmas perguntas.

esVAziAmento econÔmico - Mais uma vez chamo atenção 
para o que está acontecendo na capital mineira. Um dos mais 
tradicionais hotéis de Belo Horizonte acaba de fechar as portas. 
O Financial dispensou seus empregados e dificilmente voltará as 
suas atividades. É mais um que deixa de existir engrossando a já 
combalida rede hoteleira da cidade. A Prefeitura de BH até agora 
não traçou um plano que possa recuperar o Centro. Só na Avenida 
Afonso Pena são 4 importantes estabelecimentos desse porte que 
faliram. O Executivo preferiu fazer das ruas corredor de transporte 
e abandonou a própria sorte os empreendimentos, que ao longo 
dos anos tiveram que colocar placas em suas portas informando 
que é proibido parar e estacionar, porque a prioridade é dos ônibus.

lei PArA hABilitAdos - A nova lei afirma que até 50 anos o mo-
torista só precisará renovar sua Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) de 10 em 10 anos. Depois desta idade, terão prazo de 5 anos 
e após os 70 de três em 3 anos. Agora, a CNH será suspensa se o 
condutor tiver 40 pontos de penalidade.

tem um famoso restaurante na cidade que vem sofrendo 

assaltos quase diários. Os prejuízos têm sido enormes para 

seus proprietários.

Virgílio guimarães passou férias em Miami e não teve 

sossego. Foi acometido de uma terrível diarreia por causa da 

salmonela dos famosos molhos de sanduíches americanos.

Aécio neves (PsdB) continua sem paz, pois o processo de 

apuração de irregularidades na construção da cidade adminis-

trativa vai durar muito tempo.

A única reeleição tranquila na região metropolitana vai 

ser em Sabará. Falando nisso, se o atual prefeito de Nova Lima, 

Vitor Penido (DEM), pudesse ser candidato, teria apoio popular 

suficiente para ser conduzido novamente ao cargo.

neste pleito, a menos que haja um fato relevante, o PT 

não será nem a sombra do que foi na região metropolitana.

domingo, 27 de setembro

Sra. Luizinho Buldrini - Contagem
Jornalista Álvaro Damião
Mario Augusto Domingues

segunda-feira, 28

Engenheiro Iasid Bedran Filho
Álvaro Brandão de Azeredo

terça-feira, 29

Ex-deputado Ademir Lucas
Saulo Coelho - Provedor da Santa Casa
Coronel Leonel Arcanjo
Aniele Pereira

quarta-feira, 30

Marcos Raimundo Pessoa Duarte
Dra. Andreia Lucia
Michel Vandermad Soares

quinta-feira, 1º de outubro

Jornalista Jane Faria
Deputado Paulo Guedes

sexta-feira, 02

Virgílio Ravazzano 
José de Castro.
Jornalista Patrick Vax - Rádio Itatiaia 
Jornalista João Eduardo Santana - Rádio Itatiaia

sábado, 03 

Ex-deputado Elmiro Nascimento
Jornalista Leonardo Figueiredo - Rádio Itatiaia
Delegado João Reis

sesc em minas se prepara
para retomar excursões e

passeios a partir de 9 de outubro

excursões e passeios sesc

As próximas excursões e 
passeios programados para 
essa retomada do turismo no 
Sesc em Minas estão com saída 
programada a partir do dia 9 
de outubro, nas unidades do 
Sesc Araxá, Contagem, Juiz de 
Fora, Lavras, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre e Venda Nova (em 
BH). As datas e destinos, como 
Praia Formosa (ES) e Caldas 
Novas (GO), variam de acordo 
com a programação de cada 
unidade. Mais informações 
pelo endereço: http://www.
sescmg.com.br/wps/portal/ses-
cmg/areas/turismo/excursoes

Viajar é bom demais. Conhe-
cer novas culturas, experimentar 
novos sabores e se encantar com 
belas paisagens agrega conheci-
mento e enriquece a alma. E com 
a atividade turística praticamente 
paralisada por conta da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), 
muita gente não vê a hora de 
poder botar o pé na estrada de 
novo. Os destinos nacionais serão 
os mais procurados pelos turistas 
brasileiros nessa retomada, segun-
do pesquisas.

O Sesc em Minas oferece pas-
seios, excursões e hospedagens 
com valores acessíveis, há mais 
de 60 anos. Para o retorno das 
atividades turísticas, o Sesc vem 
seguindo todos os protocolos de 
segurança recomendados pelo 

Ministério da Saúde e Anvisa, além 
dos decretos estaduais e munici-
pais relacionados às atividades 
turísticas. Todas essas medidas de 
prevenção renderam às 5 unidades 
de hospedagem e outros serviços 
de turismo da instituição, como 
a comercialização de pacotes de 
viagens e excursões, o selo Turis-
mo Responsável, concedido pelo 
Ministério do Turismo.

As pousadas do Sesc em Ouro 
Preto, Poços de Caldas, Araxá, Con-
tagem e Venda Nova (BH) estão de 
volta com novos protocolos como 
período de descanso dos quartos 
e de toda rouparia para cada 
check-in; higienização reforçada 
de espaços, mobiliários e itens de 
uso comum; além de aferição de 
temperatura dos hóspedes.

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/areas/turismo/excursoes
http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/areas/turismo/excursoes
http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/areas/turismo/excursoes
http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/
http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/


SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
26 de setembro a 3 de outubro de 2020

fundAdorA do gruPo unidAs PArA semPre

JAqueline chAgAs

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

metade dos brasileiros não
sabe se vacinas estão em dia

Desde o  in íc io  da 
pandemia do novo 
coronavírus ficamos 
íntimos de termos 

antes desconhecidos na es-
pera pela tão sonhada vacina 
como fase laboratorial, pré-
-clínica, clínica e testes até a 
fabricação. Mas, enquanto a 
de COVID-19 não chega, exis-
tem imunizantes disponíveis 
no Calendário Nacional de 
Vacinação do país sendo ne-
gligenciadas pela população. 
Isso porque, embora 90% dos 
brasileiros reconheçam que 
a imunização é importante, 
apenas 50% verificam se a ca-
derneta está em dia. Os dados 
são da pesquisa “Vacinação 
no Brasil: a percepção do bra-
sileiro sobre a importância da 
imunização nos dias atuais”, 
realizada pelo Ibope Inteligên-
cia, a pedido da Pfizer.

O estudo foi conduzido 
com 2 mil brasileiros na ca-
pital de São Paulo e nas re-
giões metropolitanas do Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba e Salvador e mostra 
que uma em cada 5 pesso-
as só checa se está com as 
vacinas em dia em casos de 
solicitação médica, quando 
algum familiar fala sobre o 
assunto ou durante surtos, 
epidemias e pandemias. Além 

disso, 13% acompanham so-
mente a caderneta dos filhos 
e 17% nunca verificam, não 
têm, não sabem se têm ou 
onde está o documento. Essa 
porcentagem sobe para 29% 
a partir dos 55 anos.

Apesar do Brasil ser um 
país conhecido por ter um dos 
maiores e mais bem-sucedi-
dos programas de imunização 
do mundo, não há motivos 
recentes para comemorar. 
Dados levantados pela Folha 
de São Paulo mostraram que 
o país, pela primeira vez em 
20 anos, não atingiu a meta 
para nenhuma das principais 
vacinas indicadas a crianças 
de até um ano. Pior, doenças 
já erradicadas voltaram a 
matar. Em 2019, foram regis-
trados mais de 60 mil casos 
de sarampo. Em 2020, foram 
notificados 2.184 ocorrências 
suspeitas e 3 óbitos confir-
mados de crianças. Nenhuma 
delas era vacinada.

Outra questão evidencia-
da pela pesquisa é a falta de 
diálogo com os especialistas a 
respeito da vacinação. Segun-
do os dados, apenas 15% dos 
entrevistados relataram já ter 
conversado sobre a importân-
cia da imunização com o seu 
médico. Em relação às crian-
ças, que são mais vulneráveis 
às infecções, a situação é 
ainda mais preocupante: 33% 
dos pais atrasaram as imuni-

zações por conta da pandemia 
ou não sabem como está a 
situação da vacinação.

Para Estevão Urbano, in-
fectologista, presidente da 
Sociedade Mineira de Infec-
tologia (SMI) e membro do 
Comitê de Combate à CO-
VID em Belo Horizonte, isso 
acontece porque as novas 
gerações não conviveram 
com doenças graves como 
poliomielite, sarampo, rubé-
ola, tétano e coqueluche, que 
mataram milhões no passado. 
“Acredito que com o passar 
do tempo, quando algumas 
doenças ficam sumidas há 
uma tendência das pessoas 
de relaxarem e isso é um erro 
grave. Quando o número de 
vacinados e protegidos cai, 
facilitamos a introdução do 
vírus em determinado meio 
ou população. Para algumas 
patologias, o Brasil diminuiu 
o nível de vacinação e, com 
a globalização, esses vírus 
circulam com muito mais 
rapidez podendo chegar a 
um ambiente propício a sua 
multiplicação”, alerta.

Outro fator é a ascensão 
de grupos antivacina pelo 
mundo. “Essa corrente vem 
ganhando adeptos, principal-
mente nas redes sociais. Mas, 
são argumentos sem critérios 
científicos, uma mentira que 
vai levando as pessoas num 
efeito arrastão. O risco das 

vacinas é praticamente zero. 
Elas são extremamente segu-
ras, sendo raríssimos casos de 
sequelas graves, e as vanta-
gens superam infinitamente 
eventuais perigos”, afirma 
Urbano. 

O infectologista enfatiza 
que os benefícios são indivi-
duais e coletivos. “Individu-
almente, o adoecimento de 
alguém por uma doença fatal 
que já possui vacina é algo 
terrível de se pensar em pleno 
século XXI e, ao se proteger, 
você cuida do outro”, diz. De 
acordo com o médico, apesar 
de grande parte dos imuni-
zantes serem administrados 
até a adolescência, não existe 
idade para parar de tomar. 
A de tétano, por exemplo, é 
recomendada a cada 10 anos. 
Vacinas de gripe e pneumonia 
podem ser aplicadas até o fim 
da velhice.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, para quem 
perdeu o cartão de vacinação, 
a orientação é procurar o 
posto de saúde onde recebeu 
as primeiras doses para res-
gatar o histórico e solicitar 
a segunda via. Entretanto, a 
ausência do documento não 
é um impeditivo e toda pes-
soa pode ser imunizada nos 
postos de saúde. Ela recebe 
um registro de controle da 
vacinação,  podendo atualizar 
a caderneta mais tarde.

Pe
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o câncer nunca espera
A pandemia de COVID-19 

mostrou de maneira clara e sem 
filtro as inúmeras mazelas da so-
ciedade. No Brasil, muitos morre-
ram, milhares foram infectados 
e tantos outros perderam seus 
empregos. Além disso, aqueles 
que já estavam doentes ficaram 
sem poder se tratar adequada-
mente ou não puderam fazer 
exames de rotina.

Por exemplo, segundo es-
timativas da Sociedade Brasi-
leira de Patologia e de Cirurgia 
Oncológica, ao menos 50 mil 
brasileiros deixaram de ser diag-
nosticados com câncer. Outros 
tantos pacientes, já com o tumor 
detectado, precisaram ter seus 
tratamentos suspensos. Cerca 
de 70% das cirurgias desse tipo 
tiveram de ser adiadas.

Esses dados são resultantes 
dos cancelamentos ou remarca-
ções de procedimentos conside-
rados não urgentes, como, por 
exemplo, consultas e exames. 
Além disso, muitas pessoas fica-
ram com medo de consultar um 

médico ou buscar um hospital 
pelo receio da contaminação. 
Instituições importantes viram a 
queda de atendimentos durante o 
período, como o Instituto do Cân-
cer do Estado de São Paulo (Icesp).

Mas será que haverá outras 
remarcações? Dará tempo de 
resistir até lá? São questões 
que quem está com câncer se 
pergunta o tempo todo. Por 
exemplo, tive uma consulta que 
seria em dezembro, mas que foi 
remarcada. Ela seria importante, 
pois determinaria a mudança 
da hormoterapia, que funciona 
como uma quimioterapia oral 
que realizo todo dia, mas que 
tem tido baixa eficácia. Até 
quando vou precisar esperar? E 
como ficam outros na mesma 
situação?

Para piorar a condição de 
inúmeras pessoas, devido ao 
medo do contágio do novo 
coronavírus, há médicos que 
preferem não ter contato com 
pacientes quando fazem exa-
mes nesse período. Porém, isso 

é fundamental, já que preci-
sam tocar na mama, na axila 
e outros pontos para identificar 
possíveis linfonodos (são gân-
glios linfáticos, que permitem a 
possível identificação ou piora 
da doença).

É preciso ressaltar a séria 
preocupação com a COVID-19, no 
entanto, o câncer nunca estará 
em quarentena e não espera. 
Quem está em acompanha-
mento, necessitando de exames 
de rotina para o rastreamento 
da doença, que precisa fazer 
consulta de 6 em 6 meses, aca-
ba entrando nessa estatística, 
ora por ser remarcada, ora pelo 
próprio medo do coronavírus.

Não podemos reclamar o 
tempo todo da pandemia. Vale 
ressaltar que muitos problemas 
do sistema de saúde não são 
de agora. O que era deficiente 
só ficou pior com o aumento 
do contágio da COVID-19. Os 
pacientes não podem ficar de 
lado. Como já disse e reforço, o 
câncer não espera.
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nat macedo

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.

Pantanal já teve área de quase 3 milhões de
estádios do maracanã destruída pelo fogo

r e s g A t e
ONGs e voluntários têm prestado um importante papel de resgate de 
animais e auxílio às comunidades próximas ao Pantanal. Os projetos 
sobrevivem de doações. Para ajudar, basta acessar o site de cada uma.

Ampara Animal

www.amparanimal.org.br 

fundação ecotóprica

www.ecotropica.org.br

instituto Acaiaca

www.acaiaca.org.br

sos Pantanal

www.sospantanal.org.br

instituto Arara Azul

www.institutoararaazul.org.br

ecoa – ecologia e Ação

www.ecoa.org.br

comitiva esperança

www.comitivaesperanca.com.br

instituto de conservação 
de Animais silvestres

www.icasconservation.org.br

wwf

www.wwf.org.br

Wild Conservation Society (wcs) – Brasil

www.brasil.wcs.org

O Brasil está em chamas. No Cerra-
do, savana mais biodiversa do mundo, 
foram registrados mais de 38 mil focos 
de calor. Na Amazônia, o número de 
queimadas e incêndios florestais já 
superou o mês de setembro do ano 
passado, um crescimento de 86%.

Mas é no Pantanal, maior planície 
interior inundada do mundo, que as 
queimadas preocupam mais. Isso por-
que a quantidade de focos de incêndio 
já é a maior desde 1998, quando a taxa 
começou a ser monitorada. Segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), 18,6% do território já queimou. 
A área é equivalente a 3 milhões de 
Maracanãs. No total, 2,3 milhões de 
hectares foram devastados.

Marcelo Laterman, porta-voz da 
campanha de Clima e Justiça do Greenpe-
ace, explica que as queimadas chamam 
a atenção por não serem fenômenos 
naturais. “Há duas razões principais: um 
governo que promove o desmonte dos 
instrumentos de controle ambiental, 
incentivando - pela certeza de impunidade 
- os crimes como os que deram origem às 
queimadas no Pantanal; e as mudanças 
climáticas, responsáveis pelo aumento de 
eventos extremos como a estiagem pro-
longada que atinge a região pantaneira 
e dificulta a contenção do fogo”.

O episódio é resultado da queima 
proposital de áreas. Segundo ele, isso é feito 
para limpeza de pastagem, de material de 
desmatamento e estradas. “Dados do Pre-
vfogo/ Ibama mostram que 98% dos incên-
dios no Pantanal são oriundos de ações an-
trópicas, ou seja, realizadas pelo homem”.

Além disso, a sucessão de anos 
com poucas chuvas, ventos secos e 
baixa umidade do ar auxiliaram na 
propagação dos incêndios. “Os rios 
do Pantanal receberam pouca água 
no último ano, isso reduziu as áreas de 
inundação, promovendo a propagação 
de incêndios. Fora isso, o governo 
desmantelou órgãos ambientais de 
prevenção e controle a incêndios como 
o Prevfogo/Ibama, cortando verbas 
por 2 anos seguidos, além de não 
apresentar nenhum plano de ação 
e prevenção ao desmatamento do 
Pantanal ou qualquer outro bioma”.

Laterman diz que o Pantanal 
possui a maior concentração de vida 
selvagem do continente. “É um paraíso 
ecológico com centenas de espécies de 
pássaros, milhares de variedades de 
borboletas, macacos-prego e outros. 
Além da onça pintada, ameaçada de 
extinção, assim como as araras azuis e 
ariranhas. Toda essa riqueza está em 
risco”, alerta.

 

hábitos e destruição
Os hábitos de vida do brasileiro im-

pactam nas queimadas. O professor de 
Ciências do Ambiente e Sustentabilida-
de nas Organizações, Carlos Cerqueira, 
explica que devemos nos atentar mais 
a política. “Não podemos achar que os 
incêndios são uma questão cultural e 
imutável ou que acontece em lugares 
distantes e não abalam a vida na 
cidade. O combate ao desmatamento 
é função de todos, precisamos cobrar 
dos governantes ações que protejam o 
meio ambiente, os indígenas, valorizar 
os produtores locais e orgânicos. En-
tender que nossas escolhas em termos 
políticos e de consumo tem impacto 
importante nos biomas do Brasil”.

Ele, inclusive, dá como exemplo a 
produção de gado, que é o principal 
motor do desmatamento. “O consu-
mo de carne mais do que dobrou nos 
últimos 60 anos, à medida que a terra 
foi convertida para uso agrícola em um 
ritmo sem precedentes. A maioria dos 
incêndios foi criada por fazendeiros 
para limpar a terra, portanto, a quan-
tidade de carne que consumimos tem 
impacto na floresta”.

Laterman acrescenta que as au-
toridades brasileiras têm feito um 
esforço de narrativa e propaganda 
para esconder o que de fato ocorre 
no Brasil. “As queimadas estão sem 
controle e a responsabilidade disso é 
da política antiambiental do governo 
federal, com o falso discurso de que a 
destruição ambiental é necessária para 
o desenvolvimento econômico. Está na 
hora de todas as pessoas, empresas e 
governos que estão realmente compro-
metidos com o futuro desses biomas, 
da vida e do planeta, exigirem provi-
dências para acabar com a destruição 
e impedir que os maiores tesouros do 
nosso país virem cinzas para o lucro de 
uma pequena minoria”.

e o futuro?
O porta-voz do Greenpeace escla-

rece que as queimadas chegaram a 
um ponto que a solução imediata de 
contenção é a chuva. “Há muito esfor-
ço das brigadas, no entanto, mesmo 
depois dos temporais, tem que haver 
um trabalho de prevenção, monito-
ramento e uma regulamentação de 
proteção, além do uso responsável 
da terra. É necessário ter brigadas de 
prevenção e combate ao fogo de forma 
permanente e o fim da impunidade 
aos crimes ambientais”.

Quando tudo isso passar, ainda será 
preciso fazer um trabalho de controle. 
“É fundamental termos uma regula-
mentação que garanta a proteção de 
todos os biomas e o estabelecimento 
de normas, procedimentos, fiscalização 
e punição aos responsáveis por esses 

crimes. Além disso, é essencial que 
haja um esforço, não só de preservação, 
mas também de recuperação de áreas 
degradadas e reflorestamento, assim 
como a demarcação de terras indígenas 
- que garantem historicamente o uso 
sustentável das florestas”.

universo Paralelo?
O discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro na 75ª sessão da As-

sembleia Geral das Nações Unidas gerou polêmica. Isso porque ele afirmou que 
o agronegócio brasileiro segue pujante e que o Brasil tem a melhor legislação 
ambiental do planeta. “Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais 
campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”, declarou o 
presidente, que culpou os indígenas e caboclos pelas queimadas.

Bolsonaro também afirmou que o Brasil é líder na conservação de florestas 
tropicais e chegou a questionar, sem citar nenhum estudo científico a respeito, 
a ocorrência de queimadas de grande porte. “Nossa floresta é úmida e não 
permite a propagação do fogo em seu interior”, o que especialistas da área já 
disseram ser fake.

Amazônia e Cerrado também sofrem com queimadas

o valor de r$ 2,3 milhões faz referência à quantidade de hectares queimados no Pantanal
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A expectativa para 
o Valor Bruto da 
Produção (VBP) 
a g r o p e c u á r i a 
mineira, neste 

ano, é de superar R$ 82,8 
bilhões. O montante equivale 
a uma expansão de 19,8% em 
relação a 2019. O indicador 
representa uma estimativa 
da geração de renda do meio 
rural e é calculado pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), a 
partir de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) e Centro de Estudos 
Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea/Esalq/USP).

Mais da metade do fatu-
ramento mineiro (64%) veio 
das lavouras. O segmento 
deverá ter um incremento de 
21,5%, alcançando cerca de 
R$ 52,8 bilhões frente a 2019. 
Nesse contexto, os principais 
impulsos vêm do café (51,5%), 
da soja (37,4%), do milho 
(24,0%), do feijão (15,4%), 
da laranja (1,4%), do trigo 

(27,3%), da mandioca (14,1%) 
e do amendoim (62,2%).

O café representa sozinho, 
35% do faturamento agrícola 
do VBP com uma receita que 
deve alcançar R$ 18,5 bilhões. 
Dados de agosto do Levanta-
mento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (IBGE) apontam 
que a safra de café arábica 
deve crescer cerca de 30%, 
alcançando 32 milhões de 
sacas em 2020.

Outro fator que também 
favoreceu o desempenho po-
sitivo do VBP foram os bons 

resultados na produção de 
grãos e dos produtos mandio-
ca e laranja, além dos preços 
praticados no mercado.

Pecuária

A previsão de crescimento 
para a pecuária é de 16,8%, 
com receita estimada em quase 
R$ 30 bilhões. Os destaques 
foram para bovinos, ovos e leite, 
com os respectivos crescimentos 
de 20,2%, 11,0% e 0,1%.

Houve, também, cresci-
mento nas exportações de 

carne bovina em Minas Gerais 
com valorização do preço no 
mercado interno. O valor do 
leite, da mesma forma, regis-
trou altas devido à queda na 
oferta do produto motivada, 
sobretudo, pelo período de 
entressafra e pelo acréscimo 
na demanda.

“Analisando o retrato refe-
rente a agosto, confirmamos 
a perspectiva de aumento do 
crescimento em comparação 
como ano anterior. Isso é re-
sultado do investimento que 
vem sendo feito e traz como 

retorno um aumento signifi-
cativo de produção e produti-
vidade”, afirma o superinten-
dente de Inovação e Economia 
Agropecuária da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa), 
Carlos Eduardo Bovo.

Ele ainda destaca a ado-
ção de novas tecnologias 
como um ponto favorável para 
o aumento do VBP. “Essa soma 
de fatores positivos, aumento 
da produtividade e dos preços, 
acaba resultando nesse cres-
cimento expressivo”, conclui.

Valor Bruto da Produção agropecuária
mineira deve ultrapassar r$ 82 bilhões
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Transfácil e Ecobonuz lançam desafio para
passageiros do transporte coletivo de BH

fiemg entrega respiradores em
Além Paraíba, cataguases e recreio

N o dia 21 de setem-
bro, foi a vez das 
cidades de Além 
Paraíba, Catagua-
ses e Recreio terem 

oficializadas as entregas dos res-
piradores doados pela Federação 
das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg). 

O presidente da entidade 
Regional Zona da Mata, Heve-
raldo Lima de Castro, e o diretor 
da entidade, Aurélio Marangon 
Sobrinho, estiveram nos muni-
cípios para registrar a chegada 
dos equipamentos, que fazem 
parte de um lote de 1.600 respi-
radores produzidos pela empresa 
mineira de soluções tecnológicas 
Tacom e doados ao governo es-
tadual. Os equipamentos estão 
sendo distribuídos a hospitais 
e municípios de todo o estado, 
respeitando critérios técnicos da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) e considerando o diálogo 
com as prefeituras.

Em Além Paraíba, os represen-
tantes da Fiemg foram recebidos 
no Hospital São Salvador pelo 
prefeito Miguel Belmiro de Souza 
Júnior; pelo presidente da Câma-
ra Municipal, Gérson Barreto; e 
pela administradora do hospital, 
Betânia Reis. A cidade contou com 
a doação de dois ventiladores 
pulmonares, que serão muito 
importantes e úteis para o trata-
mento da COVID-19, uma vez que 
o hospital é referência e recebe 
pacientes de toda a região. O 
prefeito Miguel Belmiro (DEM) se 
mostrou satisfeito e agradeceu a 
entidade pela ajuda, que poderá 
proporcionar uma melhor quali-
dade de vida à população.

O Hospital de Cataguases/San-
ta Casa de Misericórdia também re-
cebeu dois respiradores, que foram 
entregues por Heveraldo Castro e 
Aurélio Marangon, acompanha-
dos pelo presidente do Sindicato 
Intermunicipal das  Indústrias de 
Energia Elétrica (Sieel) e Empresas 
Prestadoras de Serviços no Setor 
Privado de Energia Elétrica, Newton 
Antônio Dutra, que fez a solicita-

ção da doação. Representando o 
Hospital de Cataguases estavam 
presentes o provedor José Roberto 
Furtado; o superintendente geral, 
Máximo Barbosa da Silva; e a ge-
rente de Serviços de Apoio, Daniella 
Rodrigues Pereira.

Furtado agradeceu o apoio 
recebido da federação, desta-
cando a grande dificuldade que 
as unidades hospitalares vêm 
encontrando, nos últimos meses, 
para aquisição de remédios, 
EPIs, máquinas e equipamentos 
hospitalares. “Tivemos insumos 
hospitalares com alta de preços 
superiores a 400%, o que vem 
dificultando muito a reposição 
de estoques e a manutenção 
de máquinas e equipamentos”, 
ressaltou.

Já em Recreio, a entrega dos 
respiradores foi no Hospital São 
Sebastião (HSS), que recebeu três 
equipamentos. Durante a visita, 
Heveraldo Castro e Aurélio Maran-
gon conversaram com o provedor 
do HSS, Luiz Ronaldo, e tiveram 
a oportunidade de conhecer as 
instalações do hospital. Os mem-
bros do Conselho Administrativo 
da instituição, Nilton Ramos de 
Oliveira e Lucília Simão; o tesou-
reiro, José de Medeiros Conde; e 
o secretário de Saúde Henrique 
Meira também acompanharam 
a visita. O Hospital São Sebas-
tião também recebeu da Fiemg 
Regional ZM, na ocasião, 1.400 
máscaras hospitalares especiais.

Ao todo, a Zona da Mata foi 
agraciada com 80 respiradores, 
que foram direcionados às ci-
dades de Além Paraíba, Barba-
cena, Cataguases, Juiz de Fora, 
Ponte Nova, Recreio, Resende 
Costa, Rio Novo e Ubá. Além dos 
respiradores, os municípios da 
região também contaram com 
doação de máscaras em TNT 
duplo, máscaras hospitalares 
especiais e álcool glicerinado 
70%, materiais que vêm sendo 
produzidos pelo Senai. 

Castro destaca que a Fiemg 
vem realizando diversas ações 
de apoio, desde o início da pan-
demia, tanto na área da Saúde, 
quanto Social e de estímulos à 
retomada da atividade econô-
mica, com segurança para os 
trabalhadores, consumidores 
e empresas. “Estamos muito 
felizes em poder colaborar com 
Minas Gerais neste momento 
tão delicado que estamos atra-
vessando”, disse. 

 Marangon ressalta que as 
unidades regionais da Fiemg 
mantém contato com as lide-
ranças empresariais, políticas 
e comunitárias dos municípios 
de sua base de atuação, procu-
rando identificar as demandas 
e encaminhá-las para a sede da 
Fiemg em Belo Horizonte. “Nos-
so objetivo maior é ajudar a co-
munidade, para que possamos 
atravessar essa pandemia com 
mais tranquilidade”, afirma.
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OPrograma de fidelidade do 
Consórcio Transfácil oferece 
prêmios como: recargas de 
celular, vale-presente em 

lojas parceiras e até pagamentos de 
contas de água e luz. 

A novidade é uma parceria do 
Consórcio Transfácil e da Ecobonuz 
com benefícios para os usuários do 
transporte coletivo por ônibus de 
Belo Horizonte. Após se cadastrarem 
no site www.ecobonuz.com ou pelo 
aplicativo Ecobonuz (disponível, 
gratuitamente, para plataformas 
Android e iOS), os passageiros acu-
mulam pontos por meio de desafios 
baseados no comportamento de 
utilização do serviço. 

Segundo o presidente do Trans-
fácil, Ralison Guimarães, a platafor-
ma tem o objetivo de transformar 
a experiência dos passageiros que 
utilizam o transporte coletivo em 
Belo Horizonte. “Nesse momento 
de flexibilização na cidade, que-
remos incentivar o uso do cartão 
BHBUS como forma de prevenção 
da disseminação, e agregar um novo 
valor ao serviço, que vai além da 
simples distribuição de benefícios. 
O passageiro participante tem a 
liberdade de escolher benefícios 
que fazem sentido para o seu perfil e 
ainda compartilhá-los com sua rede 
familiar ou de amigos. Dependendo 

do engajamento, é possível garantir 
vantagens frequentemente e, assim, 
desonerar o orçamento doméstico”, 
ressalta.

semana nacional 
do trânsito

A Semana Nacional do Trânsito 
tem a finalidade de promover a 
conscientização da população sobre 
a importância das boas ações no 
trânsito, valorizando o uso coletivo 
das vias com segurança, garantindo 
a vida e a saúde de todos. 

Segundo o presidente do Trans-
fácil, nesse momento de flexibiliza-
ção cabe destacar que o transporte 
público de passageiros foi um dos 
segmentos mais afetados pela 
crise. Ele não parou, continuou 
transportando os trabalhadores das 
atividades que também não podiam 
parar. As empresas investiram em 
segurança sanitária, com higieni-
zação frequente, disponibilização de 
álcool em gel e outras tecnologias, 
como túnel de desinfecção, para 
dar segurança ao passageiro. Andar 
de ônibus é seguro sim. O risco de 
contágio é o mesmo que o de ir 
a um supermercado e depende, 
principalmente, de cada um. 

Estudo recente divulgado pela 
Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU) concluiu 
que não há indicação de que o aumen-
to do número de passageiros transpor-
tados tenha relação com o acréscimo 
do número de casos da COVID-19 no 
país. O estudo foi feito a partir da 
análise de dados do número de passa-
geiros em 15 sistemas de transportes 
públicos urbanos por ônibus, no Brasil, 
que correspondem a 171 municípios, 
e da ocorrência de casos do corona-
vírus confirmados nessas cidades. 

Além de seguro, viajar de ônibus 
é mais sustentável e traz uma série 
de benefícios para a cidade e para a 
qualidade do ar e de vida do cidadão. 
De acordo com o relatório “Estima-
tivas Anuais da Emissão de Gases 
de Efeito Estufa para o Brasil”, do 
Observatório do Clima, no balanço 
total das emissões CO2 do setor de 
transportes de passageiros, 80% 
saem dos escapamentos de carros e 
20% vêm dos sistemas de transporte 
coletivo, principalmente ônibus. 

Repense seu meio de transporte, 
se você anda de carro 30 km por dia, 
o impacto ambiental é 8 vezes maior 
do que se deslocar de ônibus. Apro-
veite seu tempo no trânsito, prefira o 
ônibus e torne seu deslocamento na 
cidade menos estressante e aproveite 
o tempo da viagem para ler livros.

http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
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Minas Gerais é o vice-líder em fusões e 
aquisições de empresas, com 33 (7%) 
operações desse tipo realizadas no 

2T20, ficando atrás apenas de São Paulo (290 
transações, 61%) e à frente de Paraná (31 transa-
ções, 7%) Rio de Janeiro (27 transações, 6%), Rio 
Grande do Sul (16 transações, 3%), Pernambuco 
(15 transações, 3%) e todas as demais Unidades 
Federativas. No compilado no 1S20, Minas Gerais 
já soma 33 fusões e aquisições de empresas, 
número 33% maior que no 1S19, quando foram 
registradas 27 operações assim.

Essas são algumas das conclusões de um le-
vantamento exclusivo sobre operações de fusões 
e aquisições realizado pela KPMG. O conteúdo 
também revelou que os setores que mais se 
destacaram nessas transações de empresas em 
Minas Gerais foram as de internet e educação.

“Os números estaduais revelam que o mer-
cado mineiro está aquecido e tem se destacado 

em âmbito nacional. As companhias com ope-
ração em Minas Gerais se destacam em setores 
importantes da economia e contribuem para a 
geração de emprego e renda”, afirma Ray Souza, 
sócio de Mercados Regionais da KPMG no Brasil.

Os números semestrais consolidados tam-
bém evidenciam que, com 514 fusões e aquisições 
de empresas com operação no Brasil realizadas 
no 1S20, o número total dessas transações caiu 
5,3% na comparação com o 1S19, quando foram 
realizadas 543 operações. A queda é considerada 
pouco expressiva se considerado o cenário de 
negócios atípico decorrente da COVID-19. Já no 
detalhamento trimestral total, há diferenças 
evidentes entre o 1T20 (286 transações) e o 2T20 
(228 transações), configurando uma queda de 
20% de um período para o outro.

“Os dados evidenciam que o mercado brasi-
leiro está enfrentando os impactos da pandemia 
com dificuldades, mas também com resiliência. 

No primeiro semestre, essas operações sofreram 
pouca oscilação para baixo. No entanto, como 
transações desses tipos demoram meses para 
serem concretizadas, os impactos da pandemia 
ainda devem repercutir nos próximos trimestres”, 
afirma Luis Motta, sócio-líder da área de Fusões 
e Aquisições da KPMG no Brasil.

O levantamento da KPMG também revelou 
como cada setor se comportou na comparação 
do 1S2020 com o 1S2019: empresas de internet 
estão na liderança e saltaram de 116 para 149 
(alta de 28,4%), seguidas por tecnologia da infor-
mação (61 operações em cada um dos períodos), 
real estate (38 para 39, alta de 2,6%), compa-
nhias energéticas (29 para 22, queda de 24%), 
hospitais e laboratórios de análises clínicas (29 
para 31, alta de 6,9%), mídia e telecomunicações 
(24 para 13, queda de 45,8%), alimentos, bebidas 
e fumo (22 para 19, queda de 13,6%) e serviços 
para empresas (17 para 20, alta de 17,6%).

Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas se reúne 
com juízes de Contagem

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
desembargador Gilson Soares Lemes, esteve em visita oficial 
a magistrados da Comarca de Contagem. O chefe do Poder 
Judiciário estadual tratou de 3 assuntos: retomada dos traba-

lhos, projetos do TJMG focados nos avanços tecnológicos e orçamento 
para 2021.

O presidente reafirmou sua alegria em retornar à Contagem. Ele 
foi recebido por todos os magistrados que atuam na comarca. “Todos 
estamos empenhados nesta volta gradual aos trabalhos presenciais. 
Sentimos que, embora estejamos em um momento difícil de pandemia, 
há uma boa vontade dos magistrados em retornar aos trabalhos. Todos 
demonstraram essa dedicação aos trabalhos”, disse.

O juiz diretor do foro, Artur Bernardes Lopes, foi o anfitrião do encontro. 
Além dele, estavam presentes os juízes Vinícius Miranda Gomes; Fernanda 
Pereira Bento; Marcus Vinícius do Amaral Daher; Mônica Silveira Vieira; 
Ivana Fernandes Vieira; Danton Soares Martins; Marco Paulo Calazans 
Guimarães; José Venâncio de Miranda Neto; Juliana Elian Miguel; Wagner 
de Oliveira Cavalieri; Christiana Motta Gomes; Daniella Nacif de Souza; 
Ricardo Vianna da Costa e Silva; Thiago França de Resende; Rogério Bra-
ga; Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa; Marcos Alberto Ferreira, 
Haroldo Dutra Dias, Elexander Camargos Diniz, Marina de Alcântara Sena; 
Ronan de Oliveira Rocha; Cristiane Soares de Brito; Luciana Nardoni Álvares 
da Silva; Leonardo Lima; e Artur Bernardes Lopes.

Lemes pontuou que o encontro com os juízes é um momento para 
diálogo e esclarecimento dos principais pontos a serem impulsionados 
em sua gestão, além de uma confraternização entre eles.

O presidente destacou que a volta presencial aos trabalhos, que teve 
início no dia 14 de setembro, é gradual e embasada em critérios técnicos. 
“Há uma comissão de magistrados e servidores com o apoio da Gerência 
de Saúde no Trabalho (Gersat) que realiza um monitoramento diário dos 
trabalhos”, explicou. Ele ressaltou que os juízes diretores de foros têm a 
autonomia para fazer ajustes nesse retorno, caso necessário.

Sobre o orçamento para 2021, o chefe da Corte mineira comunicou 
aos juízes que a proposta já foi encaminhada à Assembleia Legislativa e 
os valores devem cobrir as necessidades do Tribunal.

uberlândia segue com
entrega de alimentos

nas casas dos estudantes
Desde março, quando teve início o isolamento social devido 

à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Uberlândia 
criou ações alternativas para levar aos alunos da rede municipal 
o acesso à alimentação saudável. A realidade de que muitas 
crianças dependiam da merenda escolar como principal refeição 
no dia fez com que o município criasse um kit com produtos da 
cesta básica para aqueles incluídos no cadastro do Bolsa Família. 

Cada aluno recebe por mês um kit com arroz, feijão, extrato, 
óleo, legumes e verduras, dentre outros itens. Para Elaine dos 
Santos, que está desempregada e é avó de 6 crianças, sendo 
que 4 são alunas da rede, o kit tem feito a diferença na mesa 
diariamente. “Somos 10 pessoas aqui em casa, sendo 4 adultos, 
e todos estão desempregados. A ajuda que temos recebido do 
prefeito e da escola tem ajudado muito”, disse. 

A Secretaria Municipal de Educação tem mais de 14 mil alunos 
cadastrados no Bolsa Família comprovados para receber a cesta. 
A secretária à frente da pasta, Tania Toledo, explica que os alunos 
que têm o direito e queiram receber o kit em casa devem levar 
o comprovante do cadastro no programa social até a escola em 
que estuda. “Assim que comprovada a inscrição, o kit é levado à 
casa do aluno no ciclo de entrega seguinte”, destacou. 

Ainda de acordo com ela, a iniciativa tem ajudado tanto as fa-
mílias dos alunos quanto de outros trabalhadores, dentre eles os 
motoristas de vans e os profissionais da agricultura familiar. “Os 
agricultores seguiram produzindo e os alimentos continuaram 
a ser adquiridos normalmente. Dessa forma ajustamos apenas 
a logística para que esse alimento chegasse até os estudantes”, 
comentou.

minas gerais é vice-líder em
fusões e aquisições de empresas
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AMM defende que recursos da Lei
Aldir Blanc cheguem aos municípios

O presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), 1º vice-presidente da 
CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), participou da solenidade on-line 
da abertura do “Seminário Virtual Lei Aldir 
Blanc”, promovido pela Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) no dia 23 e 24 
de setembro. A AMM é parceira do evento, 
que tem como objetivo discutir a Lei Federal 
14.017 para auxílio ao setor cultural e as 
ações necessárias para a sua operacionali-
zação no estado.

Participaram do evento virtual, jun-
tamente com o presidente, o anfitrião do 
seminário, o presidente da comissão de 
Cultura da ALMG, deputado Bosco (Avan-
te); o presidente da Mesa da Assembleia, 
deputado Agostinho Célio Andrade Patrus 
(PV); o secretário de Estado de Cultura e 
Turismo, Leônidas Oliveira; o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; o promo-
tor de Justiça Rafael Moreno Rodrigues Silva 
Machado, representando o procurador-geral 
de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Tonet; 
e o presidente da Rede Estadual de Gestores 
Municipais de Cultura e Turismo em Minas 
Gerais, Sérgio de Paula.

Durante os discursos de abertura, todas 
as autoridades salientaram a importância do 
trabalho da AMM, sob a gestão de Julvan. De 
acordo com o secretário de Estado de Cultura 
e Turismo, tem sido fundamental a ação da 

AMM. “Não somente pela Lei Aldir Blanc, 
mas para a Secretaria de Cultura, para todas 
as suas ações, desde que começamos com a 
ArteSalva, que realmente lhe rendo a minha 
mais profunda gratidão, em nome da Secult, 
e do povo de Minas Gerais. Nós temos, hoje, 
uma confluência política interessante (com 
essas autoridades presentes aqui) para dar-
mos andamento à estruturação das políticas 
públicas do estado”.

Julvan agradeceu a união de todos e 
o trabalho do secretário Leônidas. “Esse 
ambiente de debate sobre a Lei Aldir Blanc 
é importante, porque este setor é um dos 
que mais sofre, pois as atividades de even-
tos, artísticas, culturais ainda não foram 
retomadas. Colocamos a AMM à disposição, 
de portas abertas, com toda a capilaridade 
que temos para sermos uma ferramenta de 
auxílio às administrações municipais nessa 
demanda da Lei Aldir Blanc”, garantiu.

Na avaliação do presidente da Mesa da 
Assembleia, o desafio é valorizar a cultura 
e garantir a consolidação da memória de 
todos os mineiros. O deputado afirmou que 
é importante valorizar a cultura nas diferentes 
regiões. “Estamos todos unidos: governo 
federal, governo estadual, ALMG, AMM, para 
que todos possam se beneficiar dessa inicia-
tiva, fundamental para fomentar a alma dos 
mineiros com mais positivismo para enfren-
tarmos este momento tão difícil”, finalizou.
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retomAdA dAs AulAs PresenciAis em mg

mudAnçAs nA lei de trânsito

mAis de 782 mil emPresAs ABertAs em meio À crise

No fim de setembro, o governa-
dor Romeu Zema (Novo) disse que 
o retorno das aulas presenciais vai 
ocorrer ainda neste ano. Os esta-
belecimentos de ensino das redes 
pública e particular estão fechados 
há 6 meses em decorrência do coro-
navírus. Segundo informações não 

oficiais, a data provável do reinício 
é a primeira quinzena de outubro. 
No entanto, a  preocupação é que 
qualquer decisão seja contestada 
judicialmente, como ocorreu com o 
Colégio Militar de Belo Horizonte. O 
calendário das aulas seguirá o fluxo 
do Minas Consciente, que determi-

na a reabertura de setores a partir 
de números sobre transmissão do 
vírus. Assim, as regiões retomariam 
as aulas em momentos distintos. 
Segundo os especialistas, indepen-
dente de quando as aulas voltarão 
os impactos do isolamento entre os 
alunos já são graves.

A Câmara dos Deputados con-
cluiu as alterações no Código Na-
cional de Trânsito. Um dos pontos 
modificados foi a ampliação do prazo 
máximo da validade da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) de 5 para 
10 anos. A partir de agora, os motoris-
tas profissionais ficarão enquadrados 

na regra geral, onde a CNH tem vali-
dade de 10 anos para quem é menor 
de 50 anos; validade de 5 anos para 
quem tem idade igual ou superior 
a 50 anos e inferior a 70 anos e de 
3 anos para condutores com idade 
igual ou superior a 70 anos. Uma das 
principais alterações propostas pelos 

senadores é a mudança de que em 
casos de lesão corporal e homicídio 
causados por motorista embriagado, 
mesmo que sem intenção, a pena de 
reclusão não pode ser substituída por 
outra mais branda, tais como paga-
mento de cesta básica ou prestação 
de serviços à comunidade.

A boa notícia para o setor 
econômico é que o Brasil abriu 
782.664 empresas durante a crise 
do coronavírus, entre maio e agosto 
deste ano, com uma alta de 6% em 
relação ao primeiro quadrimestre 
de 2020. O saldo é resultado de 
1.114.233 novos empreendimentos 
abertos ante 331.569 fechados. O 
país possui 19.289.824 empresas 

ativas. Os microempreedimentos 
individuais (MEI) lideram o movi-
mento de abertura, com 889.712 
novos CNPJs. Esse crescimento é 
motivado por alguns fatores, tais 
como a redução da burocracia, 
mudança no padrão de consumo 
e o cenário econômico. As com-
panhias do segmento varejista de 
vestuário e acessórios lideram a 

abertura de empreendimentos, 
seguida por promoção de vendas, e 
fornecimento de alimentos e refei-
ções. No segundo quadrimestre de 
2020, o tempo médio para abertura 
de uma empresa caiu para 2 dias. 
Aos poucos a economia vai se re-
cuperando porque as corporações 
precisam lucrar para pagar seus 
compromissos e gerar empregos.

c A n A l   A B e r t o

cidades do triângulo mineiro aumentam
oferta de serviços digitais na pandemia

municípios mineiros já podem
preencher o censo suas 2020

 Os municípios mineiros já po-
dem preencher o Censo Suas 2020, 
um levantamento que garante a 
coleta de informações sobre ges-
tão, controle e equipamentos da 
rede socioassistencial do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). 
O monitoramento eletrônico anu-
al, que deve ser preenchido por se-
cretarias e conselhos de assistência 
social, permite o levantamento de 
dados para diagnóstico, monitora-
mento e elaboração de indicadores 
para a implementação de políticas 
públicas de assistência social.

O Censo Suas 2020 possui 
questionário da gestão, do con-
selho e dos fundos de assistência 
social. Além disso, também reúne 
informações sobre o funcionamen-
to e o desempenho dos Centros de 

Referência de Assistência Social 
(Cras), do Centro Especializado 
de Assistência Social (Creas), dos 
Centros de Convivência, Centros 
POP, Centro Dia e similares, além 
de Família Acolhedora e unidades 
de acolhimento.

Coordenado pelo Ministério 
da Cidadania, o Censo Suas existe 
desde 2007. Uma das novidades 
neste ano é o formulário especí-
fico sobre os Postos de Cadastra-
mento do Cadastro Único. Para 
conseguir preencher o questio-
nário eletrônico, além de perfil 
de acesso vinculado ao Sistema de 
Autenticação e Autorização (SAA), 
os responsáveis devem utilizar o 
site contas.acesso.gov.br/. 

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sede-

se) reforça que o Censo Suas é 
de extrema importância para 
a implementação da política 
de assistência social, não só no 
Estado, mas em todo o país. 
Além disso, o não preenchimento 
pelos municípios ou a utilização 
de informações inverídicas no 
documento podem acarretar em 
sanções administrativas, incluindo 
inclusive o bloqueio parcial de 
recursos federais.

Em caso de dúvidas, os muni-
cípios podem entrar em contato 
com a Diretoria de Vigilância So-
cioassistencial da Sedese, pelo 
e-mail: divisom@social.mg.gov.
br. Também é possível utilizar os 
canais do Ministério da Cidadania 
pelo telefone 121, no chat ou e-mail:
vigilanciasocial@cidadania.gov.br.

A pandemia está acelerando o 
processo de inovação nas cidades 
mineiras. No dia 15 de setembro, 
gestores públicos de 40 municípios 
do Triângulo Mineiro participaram 
de um evento on-line, promovido 
pela Rede Cidade Digital (RCD), para 
tratar de ferramentas que melhorem 
a prestação dos serviços públicos.

Os exemplos apresentados de 
Araguari, Patos de Minas e Uberlân-
dia reforçam a importância, cada 
vez maior, da oferta de serviços 
digitais que facilitem o dia a dia da 
população. “Além dessa situação da 
pandemia, vivemos um ano eleitoral 
e esses novos governos a partir de 
2021 já sabem que a tecnologia é 
imprescindível daqui para frente. Os 
eventos da Rede Cidade Digital, agora 
virtualmente também, servem para 
inspirar e trazer ideias que possam ser 
implantadas nas cidades”, ressalta o 
diretor da RCD, José Marinho.

O secretário de Desenvolvimento 
Social de Patos de Minas, Eurípe-
des Donizeti de Oliveira, destacou 
a importância da infraestrutura 
tecnológica para que a máquina 
pública não parasse nesse período de 
crise. “Trabalhamos muito para que 
a população pudesse ter acesso aos 
serviços e a pandemia acelerou esse 
processo muito forte”.

Oliveira cita o uso de ferramentas 
de Business Intelligence voltadas para 
a Saúde e Educação do município de 
153 mil habitantes. “É preciso pensar 
de uma maneira muito objetiva na 
entrada de dados, de uma forma 
fidedigna. Foi um trabalho bastante 
complexo. Hoje nós temos na palma 
da mão a informação e isso facilita 
na regulação e rapidamente tomar a 
decisão”, analisa o secretário.

Uberlândia também intensificou 
a oferta de serviços digitais durante 
a pandemia, segundo o diretor- 
presidente da Empresa de Proces-
samento de Dados de Uberlândia 
(Prodaub), Reginaldo Mendes. 
“Hoje a maioria dos serviços que 
o cidadão necessita na prefeitura 
pode realizar no portal. Moderniza-
mos o nosso portal para que fosse 
mais acessível e amigável para o 
nosso cidadão. Esse conceito nos 
facilitou durante a pandemia”, disse.

O diretor da Prodaub lembra 
que o geoprocessamento implan-
tado na cidade, além de garantir 
um aumento em 25% na arreca-
dação, fornece informações para 
diversas secretarias municipais. 
“A gente tinha que transportar 
essas informações que adquirimos 
para os diversos setores como 
finanças, planejamento urbano, 

saúde. Associado a esse processo, 
implantamos alguns sistemas para 
que esse atendimento de serviço 
público passasse a ser eletrônico”.

Araguari, conforme o diretor 
Geral de Informática da prefeitura, 
Leonan Reis dos Santos Resende.  
“Na parte de Educação colocamos 
uma ferramenta que possibilita 
que o aluno retire o material e 
possa fazer as atividades em casa. 
O boletim escolar também onde 
o pai pode acompanhar as notas 
do filho sem precisar ir até a es-
cola. Na Saúde, o nosso hospital 
de campanha (para pacientes de 
COVID) está todo implementado 
com prontuário eletrônico, então 
a evolução do paciente hoje é 
lançada em sistema e temos dispo-
nibilizado para que a pessoa possa 
consultar on-line”.

transformação digital 

 O Webinar das Cidades Digitais 
do Triângulo trouxe também a ex-
periência da Secretaria de Governo 
Digital, do Ministério da Economia, 
na transformação digital dos servi-
ços na esfera federal.

Segundo o gestor de Projeto 
da Secretaria, Fabiano de Sousa 
Lima, somente durante a pande-
mia mais de 300 serviços foram 
disponibilizados de forma ele-
trônica. “Os serviços digitais é o 
primeiro esforço, mas existe um 
segundo esforço para atenção na 
experiência do cidadão”, observa, 
acrescentando que a Secretaria 
oferece apoio técnico aos muni-
cípios na implantação de serviços 
digitais através da Rede Govbr.

O encontro virtual, apresen-
tado pela jornalista e diretora da 
S. Clara Comunicação, Valdireni 
Alves, trouxe ainda diversas tec-
nologias voltadas para integração 
de sistemas, modernização da 
iluminação pública, assinatura 
eletrônica e reconhecimento facial.

diretor-presidente da Prodaub, reginaldo mendes
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Empresário dos transportes

nilo simão é um empresário bastante
respeitado do setor de transportes

de passageiros da região
metropolitana de Bh
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País precisa aumentar fornecimento de água. 
Até o ano de 2040, o Brasil vai precisar aumentar o 
fornecimento de água potável. Devido à expectativa 
de crescimento econômico e populacional, a demanda 
por água potável nas cidades vai subir até o final da 
quarta década do século 21. O volume é próximo da 
demanda de consumo somada nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais em 2017. Essa informação é do 
Trata Brasil, uma organização de interesse público 
formada por empresas de saneamento. A diminuição 
do desperdício de água tratada nas redes de abaste-
cimento e o uso racional dos recursos hídricos podem 
ajudar a melhorar esse cenário, diz o estudo. Mas aí é 
que está o problema. A média de consumo de água 
por habitante no país é de 151 litros por pessoa, muito 
acima do estabelecido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como volume necessário para viver 
confortavelmente que é de 110 litros. 

doação de refeição não vendida. Recentemente, 
o Senado aprovou o projeto de lei nº 14.016 que regula-
menta a doação de alimentos excedentes por parte de 
supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. 
Pelo texto, as empresas, cooperativas, restaurantes, 
lanchonetes e demais estabelecimentos que forneçam 
comidas preparadas prontas para o consumo poderão 
doá-las se estiverem dentro do prazo de validade e em boas 
condições de conservação. Na casa das famílias brasileiras, 
arroz, carne vermelha, feijão, frango são os alimentos 
mais jogados fora. Para evitar esse desperdício, devemos 
planejar o que comprar no supermercado. Dados recentes 
da Organização das Nações Unidas (ONU) informam que 
o Brasil desperdiçou mais de 26 milhões de toneladas de 
alimentos nos últimos anos. No mundo, estima-se que o 
volume anual de alimentos jogados fora seja de 1,3 bilhão 
de tonelada. Tanta comida jogada fora e muitos passando 
fome. Que essa iniciativa possa diminuir esse problema.

https://jovempan.com.br/tag/mei
http://social.mg.gov.br/
http://social.mg.gov.br/
http://social.mg.gov.br/
mailto:divisom@social.mg.gov.br
mailto:divisom@social.mg.gov.br
http://chat.mdsvector.site/chat-mds/index.php/
mailto:vigilanciasocial@cidadania.gov.br
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As apostas da cBf para o
futebol feminino no Brasil

Diante das mudanças 
ocorridas na gestão do 
futebol feminino, fa-
remos uma linha do 

tempo para análise das apostas 
que a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) assumiu nos 
últimos 10 anos, que abriram 
as portas da instituição para as 
mulheres atuarem em diferentes 
funções.

Em 2013, a CBF abriu as 
portas para Emily Lima, que foi 

a primeira mulher a assumir a 
seleção de base Sub-17. Em 2016, 
a treinadora assumiu a seleção 
principal de futebol feminino, 
na época, com 36 anos e uma 
carreira consolidada dentro e fora 
das quatro linhas, trazendo uma 
vasta experiência conduzindo 
diversos clubes brasileiros como 
Juventus, portuguesa e o campe-
oníssimo São José.

Em setembro de 2017, ela 
foi demitida pelo presidente da 

CBF, Marco Polo del Nero, após 
algumas derrotas no Torneio das 
Nações, em julho, nos Estados 
Unidos. Com sua saída o técnico 
Vadão conduziu a seleção femi-
nina por 2 anos, sendo demitido 
após a Copa do Mundo de 2019, 
na França.

Ainda em 2019 a CBF apos-
tou em mais uma mulher no 
comando da seleção principal de 
futebol feminino e, dessa vez, o 
investimento é estrangeiro: Pia 

Sundhage. A treinadora de 59 
anos traz no currículo 5 anos de 
experiência no fortíssimo futebol 
norte-americano e mais 5 anos 
no organizado futebol sueco e, 
durante esse período, a treina-
dora possui um Bicampeonato 
Olímpico com a seleção America-
na (2008 e 2012), uma medalha 
de Prata com a Seleção Suéca em 
2016 e ainda, foi vice-campeã do 
Mundial em 2011. A CBF também 
apostou em Beatriz Vaz como 
assistente técnica. Bia, como é 
conhecida no meio futebolistico, 
era a única mulher a fazer parte 
da comissão técnica do Vadão e 
tem grande experiência como 
jogadora no futebol internacional 
e nacional.

Falando em contratação de 
mulheres nas comissões, a CBF 
aposta mais uma vez em 2019, 
em uma comissão formada ape-
nas por figuras femininas. Simo-
ne Jatobá é a comandante, Lind-
say Camila é a assistente técnica 
e a veterana de seleção brasileira 
Marisa Wahlbrink, popularmente 
conhecida como Maravilha, é a 
treinadora de goleiras. Os cur-
rículos somados seriam muitas 
páginas de experiência interna-
cional e nacional e, para resumir, 
são mais de 60 anos de experiên-
cia na modalidade.

As contratações para as sele-
ções femininas continuaram em 
2019. Ousando, a CBF contrata 
para a seleção de base Sub-20, 

o treinador Jonas Urias, um pro-
fissional com grande experiência 
nas equipes do futebol feminino 
brasileiro e a auxiliar técnica, 
Jéssica Lima que foi uma joga-
dora com enorme experiência 
no futebol feminino brasileiro, ao 
mesmo tempo em 
que atuava como 
treinadora de cate-
gorias de base.

As novidades não 
param por aí, no dia 
2 de setembro, a CBF 
realizou duas surpre-
endentes contrações 
para a modalidade: 
Aline Pelegrine para 
treinadora e Duda 
Luizelle, a nova coor-
denadora de seleções femininas. 
Duas veteranas da modalidade 
que já atuavam com gestoras nas 
federações Gaúcha e Paulista. Ali-
ne é ex-jogadora e capitã da sele-
ção brasileira e Duda, ex-jogadora 
e gestora, tem o compromisso 
de comandar os bastidores das 
seleções.

Junto a essa importante no-
tícia, o então presidente da enti-
dade Rogério Cabloco anunciou 
que as seleções masculinas e 
femininas terão a partir de 2020, 
a mesma diária (quantia paga em 
dinheiro a cada atleta pelos dias 
em que passam representando o 
país) para os homens e mulheres, 
além da igualdade de premiações 
nos Jogos Olímpicos para os (as) 

atletas e comissão técnica. Já 
na Copa do Mundo, a seleção 
masculina continuará recebendo 
valores superiores, devido à pro-
porcionalidade que a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
designa na competição para cada 

gênero. Segundo Ca-
boclo, “jogadoras 
recebem diária igual 
aos homens. Aquilo 
que elas ganharem 
por premiação em 
Olimpíadas será o 
mesmo que homens. 
Copa do Mundo será 
igual proporcional-
mente ao que a Fifa 
oferece. Não há mais 
diferença de gêne-

ro. CBF está tratando de forma 
equânime homens e mulheres. 
Essas notícias pegaram a todos 
os amantes do futebol feminino 
de surpresa, pois é a primeira vez 
na história que a entidade iguala a 
premiação para as seleções.

Falando em figuras femininas 
no comando das equipes no 
campeonato brasileiro da Série 
A1 e A2, o site de notícias Globo-
Esporte.com de 2019, realizou um 
levantamento de mulheres atu-
antes nas comissões técnicas e foi 
possível encontrar 9 treinadoras e 
mais 104 mulheres que atuaram 
e atuam nas mais diversas fun-
ções, um percentual de 30% dos 
integrantes que atuam direta e 
indiretamente nas equipes.

cBf está
tratando
de forma
equânime
homens e
mulheres

emily lima foi a primeira mulher a assumir a seleção de base sub-17
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Seleção à vista
Assim, meio sem sal, 

sem despertar maiores 
discussões na mídia ou 

entre os torcedores, o professor 
Adenor Leonardo Bachi (foto), 
conhecido e reconhecido mun-
dialmente como Tite, divulgou a 
lista dos convocados para repre-
sentar a seleção brasileira que 
vai encarar a fase classificatória 
e tentar vaga para a 22ª Copa 
do Mundo de 2022 lá no Catar.

Faz tempo e bota tempo 
nesta história, que a lista de 
convocados causava comoção. 
A imprensa gastava dias e dias 
analisando, criticando, elogian-
do ou cobrando a inclusão ou 
não de determinados jogadores. 
Dava até briga. 

Nesta época, o Brasil tinha 
fartura de atletas que mereciam 
o título de ser chamado de 
craque. Cada time mostrava no 
mínimo de 3 a 4 jogadores em 
condições de vestir a amarelinha. 
Em determinadas posições o 
treinador era obrigado a promo-
ver adaptações para conseguir 
reunir tanta gente boa de bola. 
O celeiro era tão farto que de-

zenas de craques ficaram fora 
da seleção. Não por qualidade 
técnica inferior, mas por absoluta 
falta de vaga. Os que entraram 
deram conta do recado com 
eficiência e louvor. Infelizmente, 
a seleção brasileira não é mais 
nem sombra do seu passado 
fantástico. Desperta pouco inte-
resse do público e até mesmo da 
imprensa especializada. O que é 
triste e preocupante.    

A maioria dos convocados 
vive fora do país e poucos já 
vestiram a camisa de algum time 
brasileiro. Nunca disputaram um 
campeonato estadual ou nacio-
nal. São conhecidos pela televisão 
ou redes sociais. Ficam famosos 
pelo marketing forte desenvolvido 
pelos seus empresários, muito 
mais do que pela excelência do 
futebol que praticam. 

Alguém pode questionar. 
Tem o Neymar. Sim. É realmente 
talentoso. Mas o tempo vai pas-
sando e o seu futebol continua 
rolando de forma conturbada 
dentro e fora de campo. Nunca é 
a solução sonhada. Está sempre 
na condição de esperança. 

O fato é que lendo e relendo 
a lista atual, fica uma enorme 
interrogação no ar. Será que 
estes astros vão dar conta do 
recado? 

Sinceramente, sem querer 
ser pessimista ou do contra, 
tenho lá minhas dúvidas. Para 
as eliminatórias tudo bem, dá 
para passar. Nossos adversários 
também não estão bem das per-
nas. Mas o desafio que interessa 
é ganhar a Copa do Mundo. O 
resto é pura perfumaria.

E estamos devendo. Ganha-
mos 5 e empacamos. Desde 
2002 estamos na fila. Dezoito 
anos esperando, com vários 
vexames no caminho, o mais 
terrível deles em 2014. É muita 
decepção para um futebol que já 
encantou o planeta. Até parece 
que a fonte secou.  

Uma prova que o trabalho 
desenvolvido está errado. Que 
o planejamento é duvidoso. 
Que forças estranhas parecem 
dominar o ambiente. Que a 
monetização se transformou 
em algo mais importante do 
que conquistar o titulo maior ou 
na pior das hipóteses cair de pé, 
mostrando vontade e qualidade. 

Evitei, de propósito, analisar 
a lista apresentada pelo profes-
sor no dia 18 de setembro. Não 
é justo elogiar ou criticar antes 
da bola rolar. Não é culpa deles. 
Estão sendo chamados. 

Penso apenas que o futebol 
da seleção vai se transformando 
em algo sem tempero, buro-
crático, sem criatividade. Os 
adversários não temem mais a 
gloriosa amarelinha. Uma pena. 
Está faltando algo a mais. 

Tomara que eu queime a lín-
gua inteira. Do fundo do coração 
desejo que a turma do professor 
Tite consiga resgatar a magia do 
futebol brasileiro e faça uma cam-
panha brilhante rumo ao hexa.
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