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Divulgação

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 econômica, a recuperação tem sido mais rápida
do que outras aplicações financeiras. De acordo com dados da Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios (ABAC), o volume 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).
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Eleição para vereador
em Belo Horizonte atrai
centenas de candidatos

País em
chamas

Metade da população não
checa se vacinas estão em dia

Arquivo Pessoal

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 publicitário e jornalista Wanderley Porto e o dentista Marco Aurélio
Bomfim também compõem a lista.

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 primeira vez em 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para
nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças
de até um ano.

Destruição não respeita fronteiras: Pantanal,
Amazônia e Cerrado sofrem com queimadas
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Escassez de matéria-prima pode
levar a falta de plástico no mercado

Como explicar a alta
no preço do arroz?

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.

Política – Página 3

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”.
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Produção não atende demanda e
pode faltar plástico no mercado
S

Divulgação

Qual o tamanho da indústria
do plástico em Minas Gerais?

Leíse Costa

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.

e 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 Equipamentos 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 características 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.

A quais fatores o Simplast–MG
atribui a falta de plástico no
mercado?

Divulgação

Em decorrência da pandemia, várias 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 setores da economia: veículos, meios de
transporte, smartphones, eletrodomésticos, utensílios domésticos, brinquedos, agronegócio, embalagens
de alimentos, bebidas, materiais de
higiene, construção civil, artigos médicos e hospitalares e uma infinidade
de descartáveis. Além do repasse dos

está excessivamente presente
no nosso cotidiano?

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

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 implantação de políticas públicas que promovam 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.

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

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 grandes empresas sofreram as mesmas
consequências.

O que falta na sociedade é educação
e diretrizes para o uso consciente,
atrelado ao descarte de forma correta

Essa alta demanda não acaba
evidenciando como o plástico

EDITORIAL

Gaudêncio Torquato

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 tranquilidade 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 espertalhões 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 verdadeiro “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.

P

Jornalista, professor titular da USP E consultor
político e de comunicação – Twitter@gaudtorquato

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, ganhando algumas vezes, perdendo outras.
Balançando na gangorra das nações, adentrou no século XXI, e, nesse
instante, passadas apenas duas décadas, enfrenta retrocessos, submissão
às visões autoritárias, quebra de suas
estacas, como as liberdades de manifestação e de associação, direitos das
minorias, discriminação étnica, de
raça e cor. Conflitos por todas as partes
ameaçam seu ideário.
No panteão das democracias, bandeiras são trocadas. A maior democracia 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 democrática 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 autoritários? 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, desideologização 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 apropriados? 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, descontroles, discriminação, tensões entre
os Poderes, fisiologismo, visões radicais
e conservadoras, filhotismo político nas
três instâncias, ausência de reformas
vitais, ataque aos meios de comunicação, 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 considerado pela Economist como uma democracia 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.
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P O L Í T I C A
Eleição para vereador em BH será
disputada por centenas de candidatos

3

EDIÇÃO DO BRASIL

Eujácio Silva

egundo dados preliminares do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), este ano, serão
mais de mil candidatos a vereador na capital mineira, 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 campanha eleitoral a ser empreendida a partir de agora, especialmente 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 buscam reeleição, especialmente os representantes de igrejas
evangélicas que, dificilmente, perdem a preferência.

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 cirurgião 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.

Muitas opções

Arquivo pessoal

Depois de algum tempo afastado da vida pública,
Petronio Matias, que já foi deputado estadual por duas
legislaturas, está de volta. Filiado à Rede Sustentabilidade, 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.

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.

Comunidades terão vez
Marco Aurélio é um representante
do segmento da saúde

Área jurídica
Também entre as muitas novidades está à postulação 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.

O período eleitoral é uma oportunidade das manifestações 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 adentrarem 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 conhecido, se firmou com um autêntico representante dessas
lideranças ao longo dos anos.
Arquivo pessoal
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Advogado Vicente Amorim
quer testar sua popularidade

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

Pedro Gontijo

Estão isentas de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) as operações que envolvem doações de produtos e materiais de prevenção
à COVID-19, aos órgãos da Justiça Eleitoral para as
Eleições Municipais 2020.

O ex-presidente da ALMG, Adalclever Lopes, um dos articuladores da campanha de reeleição do prefeito de BH, Alexandre 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 Assembleia. 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 banqueiros: Aloysio de Andrade Faria e Clemente Faria, Sandoval 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 campanha 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.

Atualmente, o governador Romeu Zema (Novo) é um
nome superpopular em toda Minas Gerais, segundo o deputado 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?
Wanderley Porto tem experiência
na administração publica

Zema assina acordo de cooperação
com o TRE-MG em apoio às eleições
O governador Romeu Zema (Novo) assinou no
dia 22 de setembro, acordo de cooperação técnica
do governo de Minas com o Tribunal Regional Eleitoral 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 partes, 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 compensatória, 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

O retorno de Adalclever

Deputado e o governador

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 Vereadores, 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

VIGÍLIAS

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 alíquota 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 Alexandre Victor de Carvalho, ressaltou a importância
da união de esforços entre os órgãos. “É uma contribuição 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).

O prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira
de Municípios (AMM), Julvan Lacerda (MDB), está sendo preparado 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 campanha. 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 ‘fritado’ paulatinamente pelos dirigentes do Palácio do Planalto.
Resta saber se o ministro vai resistir a alta temperatura e por
quanto tempo”, vaticinou.

Cidade de Luminárias terá
3 candidatos a prefeitura
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, acompanhado 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 aventura 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 interessante, elevando o debate sobre representatividade
negra, tende a ser o cavalo paraguaio, já que provocou 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 Horizonte 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.

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

Telefone: (31) 99243-1100
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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 coronavírus, 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.

Pixabay
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etembro foi marcado pelo alta no
custo dos produtos da cesta básica. O
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (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, consequentemente, 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 internamente para manter seu lucro”, esclarece Dumas.

Alta no valor do produto pegou muitos consumidores de surpresa
Com o IPA subindo, o IGPM também eleva.
“E é necessário levar em consideração o momento 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

Consequências
Ele explica que a alta já está tendo consequências. “A imediata é no Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) que já subiu. Atualmente,
o IPA corresponde a 60% do Índice Geral de Preços 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”.

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 fevereiro 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 canetaço (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.

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.

André Luiz Martins Leite
Advogado e consultor, especializado em direito empresarial e imobiliário,
sócio da Leite e Alcântara - Sociedade de Advogados - www.leitealcantara.com.br

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

O

controle dos dados e das informações 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 titular, viola objetivamente a ordem jurídica estabelecida pela Constituição Federal de 1988,
ao passo que seu artigo 5º, inciso X, garante
a todo e qualquer indivíduo a proteção à intimidade, 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 legislativas 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 privacidade, 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 realizada 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 Autoridade 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 descumprimento à legislação.
Em suma, trata-se de importante
avanço legislativo que coloca o Brasil em
alinhamento com as melhores práticas internacionais, 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 governança que garantam as condições de
organização, o regime de funcionamento,
os procedimentos e os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de
riscos e outros aspectos relacionados ao
tratamento de dados pessoais.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Novas cotas de consórcio fazem
o setor faturar R$ 61,26 bilhões
SISTEMA DE CONSÓRCIOS 2020

Daniel Amaro
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

O que é?
Fonte: ABAC

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 modalidade. Porém, a recuperação começou 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).

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 brasileira, reflexo
de oportunidades internacionais, a recuperação das
vendas do varejo e a volta do
setor industrial, resultado de
medidas financeiras implementadas”.

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

Rápida recuperação
Avaliando as performances mensais do sistema de
consórcios, Rossi destaca que

Quais as vantagens?

Divulgação

O

cenário é de incerteza para grande parte
das aplicações financeiras 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 modalidade 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 período do ano passado.
Para Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da
ABAC, os consumidores têm
procurado administrar melhor suas finanças pessoais,
familiares e até empresariais.
“Estar ciente sobre a essência
da educação financeira, na
qual as peculiaridades do sistema 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”.

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. Mensalmente 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”.

“Estamos esperançosos em
um segundo semestre melhor,
porém cautelosos e sem euforia.
Cientes também de que a pandemia não encerrou seu ciclo
e que teremos de arcar com as
consequências das ações adotadas 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.

Mercado também foi afetado pela pandemia e espera resultados melhores

Ele explica que um dos benefícios é que o consórcio é
menos burocrático. “Isso é bom
para quem não consegue comprovar 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 cobrança de juros. A pessoa paga
apenas taxas administrativas,
que são bem menores do que
os juros cobrados pelas instituições 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 entregue integralmente”.

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

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

Nomes importantes

Tem um famoso restaurante na cidade que vem sofrendo
assaltos quase diários. Os prejuízos têm sido enormes para
seus proprietários.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 27 de setembro
Sra. Luizinho Buldrini - Contagem
Jornalista Álvaro Damião
Mario Augusto Domingues

Segunda-feira, 28
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.

O governador Romeu Zema (Novo) com o empresário Marcelo de
Souza e Silva, presidente licenciado da CDL-BH que, neste momento, é candidato a prefeito da capital mineira. Sua aproximação de
Zema é uma realidade que poderia trazer muitos benefícios para BH.

Aécio Neves (PSDB) continua sem paz, pois o processo de
apuração de irregularidades na construção da cidade administrativa vai durar muito tempo.

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 motorista 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.

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

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.

Marcos Raimundo Pessoa Duarte
Dra. Andreia Lucia
Michel Vandermad Soares

Quinta-feira, 1º de outubro
Jornalista Jane Faria
Deputado Paulo Guedes

Sexta-feira, 02
Neste pleito, a menos que haja um fato relevante, o PT
não será nem a sombra do que foi na região metropolitana.

DEBATES - Quero ver como serão os futuros debates entre candidatos 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.

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

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc em Minas se prepara
para retomar excursões e
passeios a partir de 9 de outubro
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

Viajar é bom demais. Conhecer novas culturas, experimentar
novos sabores e se encantar com
belas paisagens agrega conhecimento 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, segundo pesquisas.
O Sesc em Minas oferece passeios, 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 municipais 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 Turismo Responsável, concedido pelo
Ministério do Turismo.
As pousadas do Sesc em Ouro
Preto, Poços de Caldas, Araxá, Contagem 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.

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/sescmg/areas/turismo/excursoes

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

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

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

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

Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Metade dos brasileiros não
sabe se vacinas estão em dia
D

esde o início da
pandemia do novo
coronavírus ficamos
íntimos de termos
antes desconhecidos na espera pela tão sonhada vacina
como fase laboratorial, pré-clínica, clínica e testes até a
fabricação. Mas, enquanto a
de COVID-19 não chega, existem imunizantes disponíveis
no Calendário Nacional de
Vacinação do país sendo negligenciadas pela população.
Isso porque, embora 90% dos
brasileiros reconheçam que
a imunização é importante,
apenas 50% verificam se a caderneta está em dia. Os dados
são da pesquisa “Vacinação
no Brasil: a percepção do brasileiro sobre a importância da
imunização nos dias atuais”,
realizada pelo Ibope Inteligência, a pedido da Pfizer.
O estudo foi conduzido
com 2 mil brasileiros na capital de São Paulo e nas regiões metropolitanas do Rio
de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba e Salvador e mostra
que uma em cada 5 pessoas 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 somente 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-sucedidos 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 registrados mais de 60 mil casos
de sarampo. Em 2020, foram
notificados 2.184 ocorrências
suspeitas e 3 óbitos confirmados de crianças. Nenhuma
delas era vacinada.
Outra questão evidenciada pela pesquisa é a falta de
diálogo com os especialistas a
respeito da vacinação. Segundo os dados, apenas 15% dos
entrevistados relataram já ter
conversado sobre a importância da imunização com o seu
médico. Em relação às crianças, que são mais vulneráveis
às infecções, a situação é
ainda mais preocupante: 33%
dos pais atrasaram as imuni-

Pexels

Leíse Costa

Jaqueline Chagas

O câncer nunca espera
é fundamental, já que precisam tocar na mama, na axila
e outros pontos para identificar
possíveis linfonodos (são gânglios 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 acompanhamento, necessitando de exames
de rotina para o rastreamento
da doença, que precisa fazer
consulta de 6 em 6 meses, acaba 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.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

Divulgação

médico ou buscar um hospital
pelo receio da contaminação.
Instituições importantes viram a
queda de atendimentos durante o
período, como o Instituto do Câncer 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 exames nesse período. Porém, isso

vacinas é praticamente zero.
Elas são extremamente seguras, sendo raríssimos casos de
sequelas graves, e as vantagens superam infinitamente
eventuais perigos”, afirma
Urbano.
O infectologista enfatiza
que os benefícios são individuais e coletivos. “Individualmente, 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 imunizantes 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 Ministério da Saúde, para quem
perdeu o cartão de vacinação,
a orientação é procurar o
posto de saúde onde recebeu
as primeiras doses para resgatar o histórico e solicitar
a segunda via. Entretanto, a
ausência do documento não
é um impeditivo e toda pessoa pode ser imunizada nos
postos de saúde. Ela recebe
um registro de controle da
vacinação, podendo atualizar
a caderneta mais tarde.

Hotel Fazenda

Fundadora do Grupo Unidas para Sempre

A pandemia de COVID-19
mostrou de maneira clara e sem
filtro as inúmeras mazelas da sociedade. No Brasil, muitos morreram, milhares foram infectados
e tantos outros perderam seus
empregos. Além disso, aqueles
que já estavam doentes ficaram
sem poder se tratar adequadamente ou não puderam fazer
exames de rotina.
Por exemplo, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Patologia e de Cirurgia
Oncológica, ao menos 50 mil
brasileiros deixaram de ser diagnosticados 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 remarcações de procedimentos considerados não urgentes, como, por
exemplo, consultas e exames.
Além disso, muitas pessoas ficaram com medo de consultar um

zações por conta da pandemia
ou não sabem como está a
situação da vacinação.
Para Estevão Urbano, infectologista, presidente da
Sociedade Mineira de Infectologia (SMI) e membro do
Comitê de Combate à COVID em Belo Horizonte, isso
acontece porque as novas
gerações não conviveram
com doenças graves como
poliomielite, sarampo, rubéola, 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, principalmente nas redes sociais. Mas,
são argumentos sem critérios
científicos, uma mentira que
vai levando as pessoas num
efeito arrastão. O risco das

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Pantanal já teve área de quase 3 milhões de
estádios do Maracanã destruída pelo fogo
Amazônia e Cerrado também sofrem com queimadas
Nat Macedo

Greenpeace

O Brasil está em chamas. No Cerrado, 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 porque 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 Greenpeace, 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 prolongada 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 Prevfogo/ Ibama mostram que 98% dos incêndios no Pantanal são oriundos de ações antrópicas, 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

O valor de R$ 2,3 milhões faz referência à quantidade de hectares queimados no Pantanal

Os hábitos de vida do brasileiro impactam nas queimadas. O professor de
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade 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. Entender 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 consumo 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 quantidade de carne que consumimos tem
impacto na floresta”.
Laterman acrescenta que as autoridades 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 comprometidos com o futuro desses biomas,
da vida e do planeta, exigirem providências 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 esclarece que as queimadas chegaram a
um ponto que a solução imediata de
contenção é a chuva. “Há muito esforço das brigadas, no entanto, mesmo
depois dos temporais, tem que haver
um trabalho de prevenção, monitoramento 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 regulamentação 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 Assembleia 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.

RESGATE
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

Fundação Ecotóprica

www.amparanimal.org.br

www.ecotropica.org.br

Instituto Acaiaca

SOS Pantanal

www.acaiaca.org.br

www.sospantanal.org.br

Instituto Arara Azul

Ecoa – Ecologia e Ação

www.institutoararaazul.org.br

www.ecoa.org.br

Comitiva Esperança

Instituto de Conservação
de Animais Silvestres

www.comitivaesperanca.com.br

www.icasconservation.org.br

WWF

Wild Conservation Society (WCS) – Brasil

www.wwf.org.br

www.brasil.wcs.org

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Valor Bruto da Produção agropecuária
mineira deve ultrapassar R$ 82 bilhões
tatística (IBGE), Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) e Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP).
Mais da metade do faturamento 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 Levantamento Sistemático da Produção 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 positivo do VBP foram os bons

Transfácil e Ecobonuz lançam desafio para
passageiros do transporte coletivo de BH

O

Programa 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 acumulam pontos por meio de desafios
baseados no comportamento de
utilização do serviço.
Segundo o presidente do Transfácil, Ralison Guimarães, a plataforma tem o objetivo de transformar
a experiência dos passageiros que
utilizam o transporte coletivo em
Belo Horizonte. “Nesse momento
de flexibilização na cidade, queremos 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 Transfácil, nesse momento de flexibilização 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 higienização 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 aumento do número de passageiros transportados 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 passageiros em 15 sistemas de transportes
públicos urbanos por ônibus, no Brasil,
que correspondem a 171 municípios,
e da ocorrência de casos do coronavírus 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 “Estimativas 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. Aproveite seu tempo no trânsito, prefira o
ônibus e torne seu deslocamento na
cidade menos estressante e aproveite
o tempo da viagem para ler livros.

resultados na produção de
grãos e dos produtos mandioca 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, crescimento nas exportações de

carne bovina em Minas Gerais
com valorização do preço no
mercado interno. O valor do
leite, da mesma forma, registrou altas devido à queda na
oferta do produto motivada,
sobretudo, pelo período de
entressafra e pelo acréscimo
na demanda.
“Analisando o retrato referente a agosto, confirmamos
a perspectiva de aumento do
crescimento em comparação
como ano anterior. Isso é resultado do investimento que
vem sendo feito e traz como

retorno um aumento significativo de produção e produtividade”, afirma o superintendente de Inovação e Economia
Agropecuária da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa),
Carlos Eduardo Bovo.
Ele ainda destaca a adoção 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 crescimento expressivo”, conclui.

Fiemg entrega respiradores em
Além Paraíba, Cataguases e Recreio

N

o dia 21 de setembro, foi a vez das
cidades de Além
Paraíba, Cataguases e Recreio terem
oficializadas as entregas dos respiradores doados pela Federação
das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg).
O presidente da entidade
Regional Zona da Mata, Heveraldo Lima de Castro, e o diretor
da entidade, Aurélio Marangon
Sobrinho, estiveram nos municípios para registrar a chegada
dos equipamentos, que fazem
parte de um lote de 1.600 respiradores produzidos pela empresa
mineira de soluções tecnológicas
Tacom e doados ao governo estadual. 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 representantes da Fiemg foram recebidos
no Hospital São Salvador pelo
prefeito Miguel Belmiro de Souza
Júnior; pelo presidente da Câmara 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 tratamento 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 qualidade de vida à população.
O Hospital de Cataguases/Santa Casa de Misericórdia também recebeu dois respiradores, que foram
entregues por Heveraldo Castro e
Aurélio Marangon, acompanhados 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-

Fiemg

A

expectativa para
o Valor Bruto da
Produção (VBP)
agropecuária
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 Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), a
partir de dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-

ção da doação. Representando o
Hospital de Cataguases estavam
presentes o provedor José Roberto
Furtado; o superintendente geral,
Máximo Barbosa da Silva; e a gerente de Serviços de Apoio, Daniella
Rodrigues Pereira.
Furtado agradeceu o apoio
recebido da federação, destacando 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 Marangon conversaram com o provedor
do HSS, Luiz Ronaldo, e tiveram
a oportunidade de conhecer as
instalações do hospital. Os membros do Conselho Administrativo
da instituição, Nilton Ramos de
Oliveira e Lucília Simão; o tesoureiro, José de Medeiros Conde; e
o secretário de Saúde Henrique
Meira também acompanharam
a visita. O Hospital São Sebastião 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 cidades de Além Paraíba, Barbacena, 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 pandemia, tanto na área da Saúde,
quanto Social e de estímulos à
retomada da atividade econômica, com segurança para os
trabalhadores, consumidores
e empresas. “Estamos muito
felizes em poder colaborar com
Minas Gerais neste momento
tão delicado que estamos atravessando”, disse.
Marangon ressalta que as
unidades regionais da Fiemg
mantém contato com as lideranças empresariais, políticas
e comunitárias dos municípios
de sua base de atuação, procurando identificar as demandas
e encaminhá-las para a sede da
Fiemg em Belo Horizonte. “Nosso objetivo maior é ajudar a comunidade, para que possamos
atravessar essa pandemia com
mais tranquilidade”, afirma.

em âmbito nacional. As companhias com operação 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 também 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 brasileiro 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 informação (61 operações em cada um dos períodos),
real estate (38 para 39, alta de 2,6%), companhias 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%).

AMM

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 Legislativa 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 operacionalização no estado.
Participaram do evento virtual, juntamente com o presidente, o anfitrião do
seminário, o presidente da comissão de
Cultura da ALMG, deputado Bosco (Avante); 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 promotor 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

Durante os
discursos de
abertura, todas
as autoridades
salientaram
a importância
do trabalho
da AMM, sob
a gestão
de Julvan

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 darmos 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 eventos, 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 iniciativa, fundamental para fomentar a alma dos
mineiros com mais positivismo para enfrentarmos este momento tão difícil”, finalizou.

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 trabalhos, 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 Braga; 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.
TJMG

Divulgação

M

inas 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 transações, 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 levantamento 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 mercado mineiro está aquecido e tem se destacado
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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 famílias 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.
PMU
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Cidades do Triângulo Mineiro aumentam
oferta de serviços digitais na pandemia

Diretor-presidente da Prodaub, Reginaldo Mendes
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 Uberlândia 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, Eurípedes 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 diretorpresidente da Empresa de Processamento de Dados de Uberlândia
(Prodaub), Reginaldo Mendes.
“Hoje a maioria dos serviços que
o cidadão necessita na prefeitura
pode realizar no portal. Modernizamos 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 implantado na cidade, além de garantir
um aumento em 25% na arrecadação, 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 escola. 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 disponibilizado para que a pessoa possa
consultar on-line”.

Transformação digital
O Webinar das Cidades Digitais
do Triângulo trouxe também a experiência da Secretaria de Governo
Digital, do Ministério da Economia,
na transformação digital dos serviços na esfera federal.
Segundo o gestor de Projeto
da Secretaria, Fabiano de Sousa
Lima, somente durante a pandemia mais de 300 serviços foram
disponibilizados de forma eletrônica. “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 municípios na implantação de serviços
digitais através da Rede Govbr.
O encontro virtual, apresentado pela jornalista e diretora da
S. Clara Comunicação, Valdireni
Alves, trouxe ainda diversas tecnologias voltadas para integração
de sistemas, modernização da
iluminação pública, assinatura
eletrônica e reconhecimento facial.

Municípios mineiros já podem
preencher o Censo Suas 2020
Os municípios mineiros já podem preencher o Censo Suas 2020,
um levantamento que garante a
coleta de informações sobre gestão, controle e equipamentos da
rede socioassistencial do Sistema
Único de Assistência Social (Suas).
O monitoramento eletrônico anual, que deve ser preenchido por secretarias e conselhos de assistência
social, permite o levantamento de
dados para diagnóstico, monitoramento e elaboração de indicadores
para a implementação de políticas
públicas de assistência social.
O Censo Suas 2020 possui
questionário da gestão, do conselho e dos fundos de assistência
social. Além disso, também reúne
informações sobre o funcionamento 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 específico sobre os Postos de Cadastramento do Cadastro Único. Para
conseguir preencher o questionário 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 municípios podem entrar em contato
com a Diretoria de Vigilância Socioassistencial 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.
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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

CANAL ABERTO
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 abastecimento 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 regulamenta 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.

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS EM MG
No fim de setembro, o governador Romeu Zema (Novo) disse que
o retorno das aulas presenciais vai
ocorrer ainda neste ano. Os estabelecimentos de ensino das redes
pública e particular estão fechados
há 6 meses em decorrência do coronavírus. 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, independente de quando as aulas voltarão
os impactos do isolamento entre os
alunos já são graves.

MUDANÇAS NA LEI DE TRÂNSITO
A Câmara dos Deputados concluiu as alterações no Código Nacional de Trânsito. Um dos pontos
modificados foi a ampliação do prazo
máximo da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 5 para
10 anos. A partir de agora, os motoristas profissionais ficarão enquadrados

na regra geral, onde a CNH tem validade 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 pagamento de cesta básica ou prestação
de serviços à comunidade.

MAIS DE 782 MIL EMPRESAS ABERTAS EM MEIO À CRISE
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 movimento 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 companhias do segmento varejista de
vestuário e acessórios lideram a

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

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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As apostas da CBF para o
futebol feminino no Brasil

Emily Lima foi a primeira mulher a assumir a seleção de base Sub-17

D

iante das mudanças
ocorridas na gestão do
futebol feminino, faremos 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 campeoníssimo 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 feminina por 2 anos, sendo demitido
após a Copa do Mundo de 2019,
na França.
Ainda em 2019 a CBF apostou 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 treinadora possui um Bicampeonato
Olímpico com a seleção Americana (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 apenas por figuras femininas. Simone Jatobá é a comandante, Lindsay Camila é a assistente técnica
e a veterana de seleção brasileira
Marisa Wahlbrink, popularmente
conhecida como Maravilha, é a
treinadora de goleiras. Os currículos somados seriam muitas
páginas de experiência internacional e nacional e, para resumir,
são mais de 60 anos de experiência na modalidade.
As contratações para as seleções femininas continuaram em
2019. Ousando, a CBF contrata
para a seleção de base Sub-20,

o treinador Jonas Urias, um profissional com grande experiência
nas equipes do futebol feminino
brasileiro e a auxiliar técnica,
Jéssica Lima que foi uma jogadora com enorme experiência
no futebol feminino brasileiro, ao
mesmo tempo em
que atuava como
treinadora de categorias de base.
As novidades não
param por aí, no dia
2 de setembro, a CBF
realizou duas surpreendentes contrações
para a modalidade:
Aline Pelegrine para
treinadora e Duda
Luizelle, a nova coordenadora de seleções femininas.
Duas veteranas da modalidade
que já atuavam com gestoras nas
federações Gaúcha e Paulista. Aline é ex-jogadora e capitã da seleção brasileira e Duda, ex-jogadora
e gestora, tem o compromisso
de comandar os bastidores das
seleções.
Junto a essa importante notícia, o então presidente da entidade 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)

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

A

Seleção à vista
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 interesse 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 nacional. 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 passando 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.
Divulgação

ssim, meio sem sal,
sem despertar maiores
discussões na mídia ou
entre os torcedores, o professor
Adenor Leonardo Bachi (foto),
conhecido e reconhecido mundialmente como Tite, divulgou a
lista dos convocados para representar 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, elogiando 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 promover adaptações para conseguir
reunir tanta gente boa de bola.
O celeiro era tão farto que de-

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 pernas. Mas o desafio que interessa
é ganhar a Copa do Mundo. O
resto é pura perfumaria.
E estamos devendo. Ganhamos 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 professor 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, burocrático, sem criatividade. Os
adversários não temem mais a
gloriosa amarelinha. Uma pena.
Está faltando algo a mais.
Tomara que eu queime a língua inteira. Do fundo do coração
desejo que a turma do professor
Tite consiga resgatar a magia do
futebol brasileiro e faça uma campanha brilhante rumo ao hexa.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

atletas e comissão técnica. Já
na Copa do Mundo, a seleção
masculina continuará recebendo
valores superiores, devido à proporcionalidade que a Federação
Internacional de Futebol (Fifa)
designa na competição para cada
gênero. Segundo Caboclo, “jogadoras
recebem diária igual
aos homens. Aquilo
que elas ganharem
por premiação em
Olimpíadas será o
mesmo que homens.
Copa do Mundo será
igual proporcionalmente ao que a Fifa
oferece. Não há mais
diferença de gênero. 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 GloboEsporte.com de 2019, realizou um
levantamento de mulheres atuantes nas comissões técnicas e foi
possível encontrar 9 treinadoras e
mais 104 mulheres que atuaram
e atuam nas mais diversas funções, um percentual de 30% dos
integrantes que atuam direta e
indiretamente nas equipes.

CBF está
tratando
de forma
equânime
homens e
mulheres

