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Dilvugação

Segmento pesqueiro fatura
US$ 401 bilhões anualmente

D

e acordo com a
Organização das
Nações Unidas
para Alimentação e
Agricultura, o consumo

mundial de peixes vem
aumentando. Tendo
como base o relatório
bianual sobre o estado
da Pesca e Aquicultu-

ra Mundial de 2018, a
média é de 20,5 kg per
capita e a produção
global passa das 179 milhões de toneladas, me-

diante um faturamento
da ordem de US$ 401
bilhões. A aquicultura
reúne 82 milhões de
toneladas e um volume

financeiro de US$ 250
bilhões. O Brasil aparece na pesquisa como
o 4º maior produtor de
tilápia e apenas esse se-

tor gera algo em torno
de 1 milhão de empregos diretos e indiretos
no país.
Economia – Página 5

Entenda como o
distanciamento social mexe
com o emocional das pessoas
Desde que foi declarada a pandemia no Brasil,
milhões de pessoas passaram a adotar o distanciamento social como forma de conter a propagação
da COVID-19. Porém, após meses em confinamento,
muitas já não seguem com tanto rigor as medidas
de segurança e ficar em casa é um desafio para a
maioria delas. O Edição do Brasil conversou com
Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP), para entender por
que é tão difícil cumprir o distanciamento e como ele
afeta questões físicas e emocionais do indivíduo. “A
explicação é científica. Podemos dizer que os mecanismos de alerta do corpo humano, especialmente os
cerebrais, entram em colapso depois de um tempo de
isolamento, ou seja, de privação, e não conseguimos
mais racionalizar”, afirma.

Divulgação/Campanha

Divulgação

Divulgação

A partir desta semana, o Edição do Brasil abre espaço para as candidaturas
na capital mineira. Para que o eleitor conheça melhor as principais propostas
de governo dos nomes integrantes dessa disputa, perguntamos as mesmas
questões aos postulantes e concentramos em temas urgentes e relevantes
para Belo Horizonte como saúde, educação, mobilidade urbana e economia.
Confira as entrevistas exclusivas de Lafayette Andrada (Republicanos), Rodrigo
Paiva (Novo) e Wadson Ribeiro (PCdoB). Acompanhe também pela internet,
basta acessar www.edicaodobrasil.com.br/eleicoesbh2020.
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Golpes bancários contra
idosos subiram 60%

Política – Página 4

Mais de 66 mil casos de câncer de
mama serão registrados em 2020
O 10º mês do ano é marcado pela campanha Outubro Rosa. A iniciativa
visa conscientizar as mulheres acerca do câncer de mama, patologia que
mais acomete o sexo feminino no Brasil. Este ano, segundo dados do
Inca, estima-se que 66.280 serão diagnosticadas com a doença.

Um levantamento da Febraban revela que, desde o início
da quarentena, houve um aumento de 60% em tentativas de
golpes financeiros contra idosos. De acordo com a federação,
quadrilhas estelionatárias se aproveitam da vulnerbilidade dos
consumidores mais velhos, além da grande quantidade de
transações digitais durante o isolamento. Golpe do motoboy,
do teste de transferência, phishing e sites falsos: entenda como
funciona a artimanha da chamada “engenharia social”.
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Atual vice-prefeito João Marcelo
larga na frente em Nova Lima
Arquivo Pessoal

Edição do Brasil inicia série
de entrevistas exclusivas
com os candidatos à PBH

Candidato tem 33,82% das intenções de voto
A campanha eleitoral nos municípios mineiros começa com
forte presença nas redes sociais tanto em BH como no interior
do estado. Em Ipatinga, a novidade é a presença de Sebastião
Quintão (MDB), que registrou candidatura no último instante.
Em Divinópolis, o foco fica em Fabiano Tolentino (Cidadania),
que tem como vice o ex-deputado federal Jaiminho Martins
(DEM). Já em Nova Lima, o ti-ti-ti é grande devido à candidatura
do ex-prefeito Carlinhos Rodrigues (PDT). No entanto, por lá,
uma pesquisa recente aponta o atual vice-prefeito João Marcelo
(Cidadania) com 33,82%. Em seguida, aparecem Wesley de
Jesus (DEM) com 17% e Dr. Juarez (Solidariedade) com 12,81%.
Política – Página 3

Setor de cruzeiros
cresce 7,6% no país
Economia – Página 6
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Especialista esclarece por que é tão
difícil cumprir o distanciamento social
Como o distanciamento social mexe
com o emocional do indivíduo?

Daniel Amaro

A crise sanitária tem um sério impacto na saúde
mental da população. Desde março, alertamos para o
surgimento da 4ª onda, a de consequências da COVID
ligadas à saúde mental da sociedade.
Desde o início da pandemia, temos 3 cenários
possíveis relacionados às doenças mentais: pessoas
que nunca tiveram nenhum sinal de patologia mental
e começaram a apresentar sintomas; pacientes que já
haviam recebido alta médica podem retornar ao consultório com recidiva do mal; e pacientes que ainda estão
em tratamento podem ter os seus sintomas agravados
devido à pandemia.

O

distanciamento social é a
única medida eficaz para
conter a propagação da
COVID-19, além de manter
os hábitos de segurança como usar a
máscara e álcool em gel. No entanto,
após meses em confinamento, as
pessoas já não seguem com tanto
afinco as medidas de segurança.
Basta andar pelas ruas e ver que a
quantidade de gente transitando
aumentou consideravelmente. O
fato é que ficar em casa é um desafio
para a maioria dos cidadãos. Para
entender por que é tão difícil cumprir
o distanciamento, o Edição do Brasil
conversou com Antônio Geraldo da
Silva (foto), presidente da Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP).

E no que diz respeito às questões
físicas, como as pessoas reagem?

Divulgação

Doenças psiquiátricas também apresentam sintomas físicos. Eles são individuais e dependem de muitas
circunstâncias, mas nos transtornos ansiosos existem
alguns mais comuns como: dor de cabeça, tremores,
insônia e etc. Assim como nos depressivos, que podem
surgir dores no corpo, mudanças no apetite e no sono.
Mas é importante deixar claro que nem todos os pacientes apresentam esses indícios e todo atendimento
deve ser individualizado.
É importante esclarecer que estar conectado
socialmente com outras pessoas é considerado uma
necessidade humana essencial para o bem-estar e a
sobrevivência da nossa espécie. Por isso, o estresse causado pelo distanciamento social pode trazer problemas
sérios à saúde, tanto mental quanto física.

Por que é tão difícil cumprir a quarentena?
A explicação é científica. Podemos dizer que
os mecanismos de alerta do corpo humano,
especialmente os cerebrais, entram em colapso
depois de um tempo de isolamento, ou seja, de
privação, e não conseguimos mais racionalizar.
Nosso sistema cerebral faz grandes esforços para
a adaptação de situações novas e indesejadas,
porém quando somos obrigados a fazer isso por
muito tempo, esse mecanismo entra em falência.

Antônio Geraldo da Silva é presidente da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)

Vale lembrar também que o medo imediato é um
limitador, quando ele some, a tendência é que as
pessoas comecem a voltar para a vida “normal”. É
importante lembrar que as medidas de distanciamento são fundamentais para que os números da
pandemia não sejam ainda maiores e colapsem
o sistema de saúde, provocando uma maior taxa
de mortalidade no país além dos números que já
temos hoje.

Dados estatísticos divulgados pela
imprensa sobre queda no número
de casos e óbitos ajudam a furar o
isolamento?
Esses dados apenas ajudam a reforçar a falsa sensação de segurança à população, a ideia de que a vida
pode voltar a seguir o seu curso normal. No entanto,
isso pode gerar muitos transtornos, já que servirá de
impulso para que as pessoas, que já procuram um
motivo para sair, passem a se aglomerar, muitas vezes
sem tomar as devidas precauções, o que acarretará no
aumento do número de casos, provocando uma nova
onda de contágio, como vem acontecendo em muitos
países da Europa.

Navegar nas redes sociais e ver pessoas aglomeradas nas praias, bares,
festas também contribui com isso?
Assim como no caso de queda no número de óbitos
e infectados, imagens de indivíduos vivendo a vida
normalmente reforçam a falsa sensação de que está
tudo voltando ao normal. As pessoas já sentem certa
impaciência e ansiedade por estar isolado em casa há
muito tempo, tendem a ignorar o medo imediato e
passam a voltar à rotina normal.
Como dito anteriormente, o corpo humano tem
mecanismos de alerta, especialmente cerebrais, para
enfrentar situações de perigo, como o risco de contaminação pelo coronavírus, só que depois de um tempo
prolongado, expostos a uma situação adversa, eles
podem colapsar e o que era ameaçador, vai deixando
de ser visto assim. É como se as pessoas desligassem o
aviso para tomar cuidado.

Quem mora em comunidade sofre
mais?
A situação dos moradores de comunidade é a mais
delicada, pois é praticamente unânime entre os especialistas da área da saúde do mundo inteiro ações efetivas no
combate ao novo coronavírus, como: ficar em casa, lavar
as mãos constantemente com água e sabão e higienizar
objetos com álcool 70%. No entanto, são essas pessoas
que precisam sair para garantir a renda da família e a
única opção é um trabalho que não pode ser feito dentro
de casa. Ou, ainda, não há água e sabão disponíveis para
a higiene necessária. Essas regiões são as mais vulneráveis
devido à falta de garantia de direitos básicos da população,
como acesso a água, saneamento básico e moradia digna.

Os idosos são os que têm mais dificuldade de ficar em casa? Quais as
razões?
A solidão é uma realidade na terceira idade e o
isolamento social configura parte do problema, provocando sintomas como ansiedade, preocupação, medo
e irritabilidade. Uma pesquisa recente da Universidade
de York concluiu que a solidão aumenta em 29% o risco de doenças coronarianas e em 32% o de acidentes
vasculares. Outra pesquisa, publicada na revista especializada Perspectives on Psychological Science, comparou
estatísticas de mortalidade e constatou que a solidão é
tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia.
Por isso, é fundamental ter empatia com as pessoas
mais velhas. Para que eles mantenham uma rotina saudável, é importante ligar para eles e fazer chamadas de vídeo
para diminuir o sentimento de solidão. Se o familiar estiver
perto, conferir se os remédios têm sido tomados e que não
faltem, além de envolvê-los em atividades diárias para que
o tédio e a tristeza não se tornem sentimentos comuns.

A sociedade perdeu ou nunca teve
senso de coletividade?
Eu sou otimista e acredito no ser humano. Mas estamos vivendo tempos difíceis, a nossa geração nunca
tinha passado por algo tão grave em questão de saúde,
não sabemos como agir e, por isso, o nosso senso de coletividade sofreu com essa mudança drástica também.
Acredito que sairemos melhor depois dessa pandemia.

EDITORIAL

Sérgio Prates

Politicagem nos programas sociais

A

palavra assistencialismo, doutrina mágica que define algum tipo de
auxílio para melhorar a vida de pessoas necessitadas ao redor do
mundo, por aqui está sendo usada como moeda de troca. Funciona
ao estilo: eu ofereço ajuda para você, mas espero um retorno seu e de
seus familiares para votarem em mim em um futuro breve. Um verdadeiro absurdo de promiscuidade social, onde os cidadãos amontoados em seus guetos,
às vezes passando necessidade, terminam por entender que estão recebendo
um importante benefício por meio dessas ações. Porém, indiretamente estão
comprando o seu voto sem uma moeda explícita. Até porque, como avaliam
os sábios, políticas de ajuda deveriam ser uma decisão de estado e não um
programa de governo, pois isso facilita o danoso clientelismo político/eleitoral.
No Brasil, apenas para rememorar, as verbas para alavancar os programas
sociais tiverem início na primeira administração do então presidente Fernando
Henrique Cardoso. Após isso, veio o governo Lula, que tomou a decisão de
promover uma junção de ajudas menores e disseminadas, criando na época
o conhecido Bolsa Família. Ao longo de 15 anos, o programa contribuiu para
o fortalecimento dos representantes do Partido dos Trabalhadores, segundo
matemáticos da política nacional. Claro que esse exponencial crescimento
petista não foi mera coincidência, mas sim uma ação planejada e de cunho
eleitoreiro, como se verificou até recentemente.
Agora, sob o manto da crise sanitária, a jogatina politiqueira está se
tornando oficial. O Bolsa Família acabou se transformando em programa
emergencial, com valores mais elevados e diferenciados, visando garantir
assistência aos menos favorecidos nesta época de economia dilacerada e
altos níveis de desemprego em todos os estados brasileiros. Obviamente,
essa decisão de ajudar a população é importante para evitar o aumento do
grau de pobreza de nossa já sofrida gente. Mas os efeitos das ajudas sociais
estão sendo apontadas em todas as grandes cidades como um caminho
aberto para o aproveitamento por parte dos políticos. Por exemplo, está em
curso, com autorização das leis federais, a distribuição de cestas básicas para
milhões de brasileiros moradores das comunidades. E assim como acontece
em todo o Brasil, isto também está ocorrendo aqui em Belo Horizonte. Fala-se em carros e carretas, que semanalmente vão aos logradouros públicos
despejar milhares de cestas básicas. E veja, pela premência da situação real,
toda essa ação está sendo permitida neste período de campanhas políticas.
O espelho das cenas de Belo Horizonte reflete a realidade nacional.
Por aqui, se fala numa população inteiramente assistida com o provimento
de mantimentos. E, como se trata de um ano eleitoral, o ato sugere que o
atual prefeito, Alexandre Kalil (PSD), seja o favorecido por conta do rescaldo
a ser extraído dessas incursões e ajudas perante as comunidades. Contudo,
amparado pela legislação para desespero de seus respectivos adversários.
Outrossim, em Brasília, o Palácio do Planalto faz um trabalho no sentido de
buscar recursos para ampliar o número de beneficiados do atual programa Bolsa
Família, no qual deverá mudar de nome posteriormente. Tudo isso pelo motivo
de continuar turbinando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro por meio
de generosas dádivas sociais. A COVID-19 está dizimando muitas vidas, porém,
concomitantemente pode beneficiar os políticos que, porventura, estão no poder.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Desabafo

D

o alto da sua sabedoria adquirida
em 90 anos de vida, o cineasta
Ruy Guerra, ao ser agraciado, no
final de setembro, com o prêmio
de melhor diretor no Festival de Cinema
de Gramado pelo filme “Aos Pedaços” fez
um firme discurso, exemplo para os mais
jovens. Ruy não se limitou ao seu direito de
ser contra o desgoverno atual que é racista
pleno devido ao seu descaso com indígenas
e quilombolas. Após denunciar a também
patente “tentativa de destruição de artes
e ciências”, comemorou que a arte seja
sinônimo de vida e que resista.
Com a firmeza, maturidade e sinceridade dos mais velhos, ele falou sobre o “ar pútrido do Brasil contemporâneo” e reafirmou
a importância das artes em dar às pessoas
oportunidade de respiro, inteligência e sensibilidade em momento histórico tão ingrato!
Não conheço o Ruy Guerra pessoalmente,
mas aplaudo a sua coragem de falar o que
pensa. É muito simples em roda de amigos ou
em sofrida solidão, em total abstinência ou em
meio a cervejas, cachaças ou drogas pesadas,
matutar ou falar sobre o que quer que seja.
Cada um que faça a sua parte. Eu, por
exemplo, posso até estar errado em algumas conclusões, mas pesquiso, analiso, raciocino sobre o que escrever e compartilhar.
Às vezes, tento usar da ironia ou do humor,
porque entendo que “quando a gente ri
do demônio, a gente tira a força dele”. Parodiando uma conhecida melodia que diz
“não apreendi a dizer adeus, o inverno vai
passar”, defendo os que denunciam - baseados em fatos e não em suposições - o atual
status-quo, trocando, na música, “o inverno
vai passar” por o INFERNO vai passar.

Já passei da idade de ter medo de falar,
coisa, aliás, que nunca tive, haja visto os
perrengues que passei na época da plena
escuridão em que fui levado a conhecer os
porões da ditadura e ver o que me esperava
se, como editor geral de emissoras de rádio
e TV, continuasse defendendo estudantes
ou artistas. Conheci, vi, não gostei, mas não
me amedrontei.
Infelizmente, passadas décadas, não é
só o medo que atinge milhões e milhões
de brasileiros. É pior, bem pior. É o comodismo, a aceitação. É o achar, como disse em
propaganda enganosa o deputado Tiririca,
que “pior que está não fica”... mas ficou!
Hoje é a omissão que mais destrói. É pior,
muito pior, pecar por omissão do que por
ação. Gente que ajudou o atual governo a
se eleger, muita gente boa, muita gente
ótima – melhor dizendo – que foi iludida
e que, por vergonha ou sei lá o quê, não
aceita reconhecer o erro, achando que
outra solução talvez fosse pior ainda.
“Votei para fugir da roubalheira desenfreada”, dizem alguns. O problema é que
o mal se tornou ainda pior. A roubalheira
continua mais feroz e gananciosa do que
nunca. Mas houve muito mais piora... e
como houve e há todo dia! Não se trata
mais apenas de pôr a mão ou esconder na
cueca o dinheiro. Funcionários públicos,
em busca da sobrevivência nesta época de
crise de empregos, têm que se sujeitar a
pagar mesadas para políticos patrões a fim
de garantir seus lugares. Haja rachadinha,
haja laranjal! Outros, tão safados como
seus “mestres”, apenas recebem sua parcela e nem precisam aparecer em local de
suposto trabalho.

E os falsos (há até um superior autoproclamado) doutores, que receitam
o mal que pode matar, como santidade
contra a pandemia. Vai morrer gente? “E
daí”, repetirá alguém. Se não liga para os
índios e os quilombolas que estão sendo
extirpados... “e daí” deve reiterar alguém
bem conhecido.
Lembro-me bem do que hoje os
aquartelados em palácios chamam de
“tempos áureos” e querem reviver. Foi
uma época trágica e que, em alguns momentos, era tragicômica, como a censura
que, para verdadeiros jornalistas, além de
nauseabunda, também era fonte segura
de informação, porque, muitas vezes,
só ficávamos sabendo de determinadas
ações porque chegavam às redações fax,
telex ou outros comunicados proibindo de
noticiar isso ou aquilo, desde um simples
aumento no preço do tomate até um
sequestro objetivando futura troca de
prisioneiros.
Nesta área, ainda bem que hoje os
tempos mudaram. Está difícil, quase impossível, que os supremos poderes ocultem
as sandices que assolam o país. Pena que
muita gente, bote milhões de pessoas no
número, prefira não acreditar na ciência,
por exemplo, para dar crédito a quem se
aboleta em cargos, tipo Donald Trump (o
triste fenômeno não é só brasileiro) que
como criança birrenta parece cantar “daqui
não saio, daqui ninguém me tira”. Entre
seus mais ferrenhos adeptos está um fã
fanático, também preocupado com reeleição e manutenção do poder e proteção à
sua família, tradição e propriedades. Quem
será? Não seja omisso. Pense!
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As candidaturas de última hora em
Divinópolis, Nova Lima e Ipatinga

3

EDIÇÃO DO BRASIL

Divulgação

3 a 10 de outubro de 2020

Eujácio Silva
Sempre foi assim, quando as eleições acontecem com a finalidade de eleger representantes municipais, é de praxe a possibilidade de
envolver mais as pessoas nas disputas, mesmo
porque, se os nomes pleiteando as prefeituras
não empolgam tanto, vem de quebra as candidaturas dos vereadores. Estes sim, comovem,
conquistam e causam um movimento significativo nos cidadãos. Em Belo Horizonte, por
exemplo, são mais de 1.500 postulantes em
busca de uma vaga na Câmara Municipal. Isto
quer dizer que em todos os bairros há, pelo
menos, um concorrente na peleja.
Em Minas, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), foram 17 municípios a
registrar apenas um postulante a prefeito. Vale
dizer que o pleito por antecipação já está definido. No restante, as disputas estão acirradas.
Alguns nomes chamaram a atenção nos últimos
dias do prazo para registro de candidaturas.
Um destaque neste sentido veio de Divinópolis, capital do Oeste mineiro. Por lá,
o ex-deputado federal Jaime Martins Filho
(DEM), em nome de uma aliança considerada
mais competitiva, aceitou o convite para ser o
vice-prefeito na chapa do experiente político
Fabiano Tolentino (Cidadania). Tolentino já
foi deputado estadual e tem tradição nas
lides locais, assim como seus companheiros
de campanha. Essa junção de forças está ca-

Presença de Sebastião Quintão
pode mudar o cenário em Ipatinga
minhando para possível mudança nos hábitos
dos votantes da cidade, pois se trata de uma
dupla forte e com chances de crescimento
junto ao eleitorado, segundo avaliação de
matemáticos da política.
Outro capítulo relacionado a Divinópolis é
que o polêmico deputado Cleitinho Azevedo
(Cidadania) decidiu não aceitar o desafio de
ser candidato a prefeito. No entanto, promete
usar toda a sua influência nas redes sociais para
buscar votos em favor do seu irmão, Gleidson
Azevedo (PSC), outro concorrente ao pleito local.

Ipatinga e Nova Lima
Quando faltavam apenas 24 horas para
o encerramento do prazo legal destinado ao
registro de candidaturas junto ao TRE-MG, o

ex-prefeito Sebastião Quintão conseguiu viabilizar o seu nome como pretendente à Prefeitura
de Ipatinga, capital do Vale do Aço. Filiado ao
MDB, tendo sido chefe do Executivo daquele
município por 2 oportunidades, Quintão estava em dúvida pelo fato de ter pendências na
Justiça Eleitoral, mas, segundo ele, o assunto
foi resolvido plenamente.
O seu nome será avaliado como uma
espécie de divisor de águas, ou seja, caso sua
presença fosse confirmada na peleja, todo
o prenúncio feito nesta fase da campanha
poderia ser alterado. Agora, feliz da vida,
Quintão continua fazendo os seus contatos
políticos, o que sempre fez nos últimos meses
deste ano em todas as regiões do município,
inclusive, na zona rural.
Já em Nova Lima, uma das influentes cidades da região metropolitana de Belo Horizonte,
a liderança do prefeito Vitor Penido (DEM) está
sendo colocada em xeque. Ao longo deste ano,
ele dizia que se não pudesse ser candidato por
impedimento legal, apoiaria e elegeria o seu
sucessor.
A novidade na cidade foi a candidatura, de
última hora, do polêmico ex-prefeito Carlinhos
Rodrigues. Ex-integrante de destaque do PT,
agora filiado ao PDT, Carlinhos, como é conhecido, manda avisar que aqueles que acham
que ele está impedido de participar do pleito
estão enganados. “Tenho todas as certidões
da Justiça Eleitoral me habilitando a participar
dessa corrida e vou vencer”, acredita.

João Marcelo lidera pesquisa
pela Prefeitura de Nova Lima
Candidato do Cidadania soma 33,82% das intenções de voto dos nova-limenses
André Solano

O

atual vice-prefeito e candidato ao
Executivo de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), lidera
com 33,82% das intenções de voto a
primeira pesquisa realizada pelo Instituto 121
Labs. Atrás dele, aparece Wesley de Jesus (DEM)
com 17%. O Dr. Juarez (Solidariedade) está em
terceiro lugar e tem 12,81%. Já o Soldado Flávio
de Almeida (PT) figura na quarta posição com
9,93%, seguido de Sérgio Americano (Podemos), em último, com 2,17%.
A análise feita foi do tipo estimulada,
quando uma lista de candidatos é apresentada ao eleitor e os resultados mostram um
descolamento de João Marcelo dos demais
concorrentes nesse primeiro levantamento. O
candidato do Cidadania tem como vice na sua
chapa o dentista Diogo Ribeiro (Cidadania) e,
assim que iniciou sua pré-campanha a prefeito,
passou a defender uma renovação na administração, sem desconsiderar as realizações feitas
pela atual gestão, da qual faz parte até 31 de
dezembro deste ano.
De acordo com João Marcelo, o resultado da
pesquisa reflete uma demanda da população
por uma renovação política e por novas práticas

Candidato João Marcelo Dieguez
no Executivo municipal. “As pessoas anseiam
pelo fim da polarização que sempre existiu em
Nova Lima. Elas pedem um governo inovador,
que tenha facilidade em dialogar e vontade
para integrar a cidade e oferecer oportunidade
a todas e todos. É com esse foco que tenho
atuado nesses últimos 4 anos e sigo fazendo
minha campanha”, explica.

Distanciados da liderança e embolados na
disputa aparecem Wesley de Jesus, Dr. Juarez,
Soldado Flávio e Sérgio Americano. Em comum,
esses nomes apresentam baixa densidade eleitoral neste momento e grande rejeição por parte do
eleitorado. Wesley é o candidato a prefeito mais
repudiado pelos nova-limenses, com 34,95%
dizendo que não votariam nele de jeito nenhum.
Na sequência, o candidato do PT, Soldado
Flávio, com a segunda maior rejeição (19,61%).
Logo após, vem Sérgio Americano, com 11,52%
dos eleitores dizendo que não votariam nele. Em
seguida, surgem João Marcelo, com 8,49%, e Dr.
Juarez, com 5,2%. Aqueles que rejeitam todos os
postulantes colocados pela pesquisa e que não
votariam em nenhum deles somam 24,28% dos
entrevistados. No período em que a análise foi
realizada, o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues (PDT)
ainda não havia lançado sua candidatura.
O Instituto 121 Labs ouviu 800 eleitores
por telefone entre os dias 27 de agosto e 10 de
setembro. A margem de erro é de 3,45 pontos
percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Jornal Belvedere
e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sob o número MG-01401/2020.

VIGÍLIAS

Zema e a comunicação
Depois de quase 2 anos de administração, enfim Romeu
Zema (Novo) deu início a um trabalho mais concreto de comunicação social, envolvendo a mídia tradicional e deixando de
lado a decisão inicial de seu governo, segundo a qual apenas
as redes sociais seriam suficientes para atender aos preceitos
oficiais. Os veículos de comunicação, as agências de publicidade e o mercado como um todo agradecem.

Eleição em Sabará
Ao longo de 30 anos, a política de valorização do patrimônio histórico de Sabará está paralisada. Por coincidência,
o mesmo período em que a família do atual prefeito Wander
Borges (PSB) está presente nos meandros da política local.
Agora, prestes a ser reeleito para mais um mandato, quem sabe
ele muda um pouco o foco de sua administração, deixando
de prestigiar apenas os bairros periféricos para dar vazão ao
enorme potencial de turismo daquele município.

Política em BH
Como previsto, a coordenação de campanha de Alexandre
Kalil (PSD) está, literalmente, entregue ao seu candidato a
vice, Fuad Noman (PSD). Nenhuma decisão importante é
tomada sem o aval dele e, assim, o processo caminha para ser
resolvido no primeiro turno, segundo avaliação dos políticos
próximos ao prefeito. “Agora, se acontecer um segundo turno
na capital, cabeças vão rolar, pois vai ser um Deus nos acuda.
Aí, tudo será diferente”, avaliam.

Sucessão em Nova Lima
Consta dos bastidores que o atual chefe do Executivo de
Nova Lima, Vitor Penido (DEM), estava em sua fazenda no
município de Itapecerica quando tomou conhecimento da
candidatura de Carlinhos Rodrigues (PDT) para disputar a
prefeitura. Irritado, Penido prometeu: “isso não vai ficar assim,
pois o Carlinhos não pode ser postulante”.

Discurso vazio
“Recentemente, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na
Organização das Nações Unidas (ONU) teve 80% de inverdades
e apenas 20% de fatos concretos. Eu posso provar isso”. Palavras
do médico Gonzalo Vecina, durante debate na TV Cultura.

Menin x Zema
Mesmo que o megaempresário Rubens Menin venha
nutrindo a expectativa de um dia se candidatar ao governo
de Minas, seria pouco provável disso acontecer no próximo
pleito, pois ele e o governador Romeu Zema (Novo) são muito
próximos. Comentário ouvido nos corredores da Assembleia
Legislativa.

Salários garantidos
O filósofo Luiz Felipe Pondé bateu pesado. “Os professores
da rede pública de todo o país estão pressionados para que não
haja o retorno das aulas imediatamente pelo fato de seus salários estarem garantidos em quaisquer circunstâncias. Porém,
para quem atua no ensino da rede privada tudo e diferente,
afinal, o medo de perder o emprego é enorme”, afirma.

Brant, sem política
Quem quiser deixar o vice-governador Paulo Brant sem
graça, basta perguntar como vai ficar a posição dele a respeito da sucessão na capital mineira. Inclusive, por vontade
própria, ele deverá se ausentar do gabinete nesta reta final de
campanha, conforme informações nos bastidores da Cidade
Administrativa.

Troca de passes: do futebol à política
Novamente, o cenário é a eleição de 2020
no qual vamos eleger nossos representantes
municipais. Em Minas Gerais são 74.404 concorrendo ao cargo de vereador. Devido ao grande
número de postulantes, a disputa pode ser
comparada a um vestibular ou concurso público. É claro que alguns nomes ainda podem ser
indeferidos após avaliação da Justiça Eleitoral,
porém, a estimativa é de 37.6 candidatos por
vaga pleiteando um lugar.
Em Nova Lima, região metropolitana de
Belo Horizonte, com aproximadamente 73.621
eleitores, a estimativa é de 180 postulantes
a vereador, destacando a volta do ex-prefeito
Carlinhos Rodrigues (PDT) para disputar a
prefeitura.
São vários os perfis e a diversidade dos
candidatos a vereador em Minas, sendo 66%
do sexo masculino e 34% do feminino. Uma
minoria de travestis e transexuais, pois é a
primeira eleição municipal que permitiu o
uso de identificação alternativa. Mas há de se
pensar: o que fazem esses candidatos? Qual
a profissão? Em que se destacaram? Como
se consideram conhecidos pela população?
Muitos empresários (as), alguns médicos (as)
ex-funcionários (as) públicos (as), advogados
(as). Nessa miscelânea de perfis encontramos
ex-jogadores de futebol que foram ídolos das
torcidas, rivais ou não estão no mesmo barco.
Querem uma oportunidade de mostrar aos fãs
o outro lado fora dos gramados.

Começamos com Raimundo Nonato da Silva
(Avante), conhecido como Nonato do Cruzeiro
pela torcida do time. Nordestino de Mossoró Rio Grande do Norte, jogou no Clube por 7 anos
e tem em seu currículo 14 títulos com a camisa

“Quero criar projetos
sociais voltados
para o esporte”

Ex-jogador Nonato da Silva concorre
a uma vaga no Legislativo de BH

celeste. Em suas andanças por Belo Horizonte
sentiu a necessidade de criar e trabalhar em
projetos sociais voltados para o esporte, focados
na faixa etária e vulnerabilidade social. Paralelo
a isso, também quer apoiar e investir nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis).
Além disso, estará junto aos comerciantes da
capital mineira, vislumbrando a desburocratização de taxas e impostos.
Ainda do Nordeste, temos Marcos Venâncio
de Albuquerque (Avante), também ex-jogador
do Cruzeiro e mais conhecido como Ceará. Ele
é candidato a vereador por Nova Lima, cidade
que o acolheu durante e depois de parar com
o futebol.
Na ala do Atlético Mineiro, o ex-ponta direita
Sérgio Araújo (Avante) concorre a uma vaga no
Legislativo de BH. Com a entrada na política, ele
pretende continuar fazendo o seu papel social,
integrando esporte, lazer e cultura, principalmente nas escolas municipais, onde a falta de
oportunidade é muito grande.
Do América Mineiro, o jogador Wanderson
de Paula Sabino (PP), conhecido como Somália
pela torcida do time, também é candidato a
vereador por Belo Horizonte. De origem simples,
quando era criança frequentava a Associação
Esportiva e Recreativa Usipa, projeto social que
o motivou a ingressar no futebol. Ele colocou
seu nome na disputa para poder ampliar sua
atuação e possibilitar novas oportunidades aos
jovens em nossa cidade.

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

P O L Í T I C A
O atual líder do governo na Câmara Municipal de Belo
Horizonte (CMBH), Léo Burguês (PSL), estava sendo preparado
para ser o futuro presidente da Casa. No entanto, recentemente
surgiram denúncias contra ele e a própria reeleição do vereador
passou a ser uma grande interrogação.

Sucessão na Assembleia
Se fosse hoje, o atual presidente da Assembleia, Agostinho
Patrus (PV), seria reeleito para o cargo sem concorrência. “Como
o pleito ocorrerá na virada do ano, pode ser que até lá apareça
alguém para bater de frente com o deputado, uma cena realmente
pouco provável”, avaliam pessoas da intimidade do parlamentar.

Governo sem voto
Um levantamento informal feito por jornalistas da crônica
política de Brasília concluiu que o governo federal apostou
alto no apoio do “Centrão”. No entanto, somente esses parlamentares não conseguem oferecer a devida sustentação
ao Executivo. Ou seja, terá dificuldades na hora de aprovar
matérias mais polêmicas.

Brasil internacional
O jornalista Carlos Alberto Sadenberg garante: “se o
Brasil quiser ser mais competitivo internacionalmente, terá
de taxar menos as empresas e aumentar a cobrança em cima
dos dividendos”.

Política em Betim
“Avisa que vou para a disputa com a convicção de conseguir
a vitória”. Fala da ex-deputada federal Maria do Carmo Lara
(PT), ao aceitar o desafio de tentar ser eleita prefeita de Betim.
Segundo as pesquisas, o atual chefe do Executivo, Vittorio
Medioli (PSD), tem possibilidade de garantir sua reeleição
ainda no primeiro turno. Por lá, também foram registrados
mais 5 nomes na disputa. Ou seja, parece que o quadro local
se alterou em razão dessas demais candidaturas.

Prestígio do ex-governador
Mesmo tendo ficado em isolamento social por conta da
COVID-19, o ex-governador Alberto Pinto Coelho não teve
condições de se afastar por completo de temas políticos. Como
foi registrado anteriormente, inúmeras consultas e reuniões
foram solicitadas pelos candidatos a prefeito de praticamente
todas as regiões do estado.

Discussão sobre CPMF
De acordo com avaliação da jornalista Natuza Nery, o
Palácio do Planalto está levando o assunto relativo ao debate
sobre a criação da CPMF digital em banho-maria. “Mas o tema
terá uma aceleração logo após as eleições, com chance de ser
aprovado ainda no mês de dezembro”, prevê.

Existem dois Brasis
Por aqui, existem dois Brasis. Um está de fratura exposta diante
do caos, especialmente depois do coronavírus, onde aumentou
significativamente o fosso social. O outro é dos poderosos que
administram essa realidade, distribuindo verba e dizendo que o
assunto vai ser resolvido em breve. Mas quando esse breve acontecer, será ainda mais danoso para quem mora nas comunidades,
favelas e nas periferias em geral. Opinião do advogado de São
Paulo, João Santana, durante debate na TV Cultura.

Dinheiro dos outros
Há cerca de duas semanas, o jornalista Merval Pereira antecipava: “para conseguir dinheiro com a finalidade de manter os
programas sociais do governo, alguém terá que sair perdendo”.
Agora, o Ministério da Economia respondeu a essa pergunta do
comunicador: “os valores vão sair do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e dos precatórios”.
Uma loucura!

Edição do Brasil entrevista os
candidatos a prefeito de BH

E

stá aberta a temporada eleitoral! No dia 15 de novembro, os belo-horizontinos devem escolher o prefeito da capital mineira. Esta
semana, o Edição do Brasil conversa com Lafayette Andrada (Republicanos), Rodrigo Paiva (Novo) e Wadson Ribeiro (PCdoB),
aspirantes à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais de 2020. Eles foram questionados sobre saúde, educação, mobilidade urbana e economia. A ordem de publicação foi definida por sorteio e a disposição das entrevistas na página levou em conta
a questão alfabética do nome de cada candidato. Acompanhe conosco as propostas dos postulantes e faça sua escolha para o 53º chefe
do Executivo de BH.

BH parece terra arrasada: lojas fechadas,
pessoas nas ruas, sujeira e descaso”

L

Leíse Costa

afayette Luiz Doorgal de Andrada, conhecido como Lafayette
Andrada, foi eleito deputado
federal em 2018 e concorre,
pela primeira vez, à Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH). O advogado tem patrimônio declarado de R$ 648.646,62.
Questionado sobre suas prioridades na
área da saúde, o candidato diz que seu
foco é construir uma estrutura mais ágil
e moderna. “É essencial ampliar a utilização do prontuário eletrônico, integrando
o mesmo com outros sistemas da prefeitura, para ampliar a vacinação infantil,
por exemplo. Temos uma estrutura frágil
para acolher a população”, diz.
O índice de imunização também é
uma preocupação. “Precisamos revisar
os processos e procedimentos com foco
na redução de filas e na melhoria da
qualidade dos atendimentos, hoje o
tempo médio de espera é de 7 meses.

Além disto, é importante criar campanhas para alertar a população do
calendário. Situação que, em BH, está
desregulada. O surto de sarampo, no
ano passado, é um exemplo. Depois
dos casos tratados, esperávamos que
as pessoas tomassem a iniciativa de se
vacinarem, mas isso não ocorreu. Por
isso, precisamos enfatizar a necessidade
da imunização”, completa.
Com praticamente um ano letivo
perdido devido à pandemia, Andrada
responsabiliza a falta de ensino remoto aos
alunos das escolas municipais à “conduta
ideológica dos sindicatos de esquerda que
dominam a educação”. Se eleito, para
retomada das aulas em 2021, diz começar
com uma análise sobre o nivelamento dos
alunos, investimento em reforço e aumento
de carga horária. Intensivo de conteúdos e
“compra” de vagas ociosas na rede privada
também são considerados pelo candidato.
Sobre mobilidade urbana e as
constantes inundações em períodos de
chuva, acredita em obras prioritárias.

“Faremos uma intervenção imediata
nos pontos de inundação priorizados,
como o Vilarinho e a Av. Tereza Cristina.
Melhorias que estão em andamento
terão seus cronogramas acompanhados
no detalhe e as que estão em fase de
licitação serão agilizadas. O sistema
de captação de água pluvial deverá ser
verificado para conferir a necessidade
de troca ou manutenção. Vamos realizar
a análise de todos os pontos de alagamento e traçar ações de curto, médio e
longo prazos para mitigar os efeitos e
solucionar o problema”.
No que diz respeito à retomada da
economia pós-pandemia, demonstra
preocupação. “A cidade parece uma terra
arrasada: cheia de lojas fechadas, pessoas nas ruas, sujeira e descaso. Isso porque
o governo municipal não teve coerência
na tomada de decisões, impactando na
fonte de renda da população e resultando
em uma situação desastrosa, mais de
35 mil mineiros ficaram desempregados
em BH. Caso eleito, fomentaremos a ge-

Lafayette Andrada (Republicanos), 54, é
advogado e concorre ao lado de Marlei
Rodrigues (Republicanos) como vice-prefeita

ração de emprego por meio de obras de
infraestrutura e parcerias com a iniciativa
privada. A fim de gerar renda para a cidade, simplificarei o processo de emissão
de alvarás, darei isenção temporária de
impostos para as empresas se reerguerem e incentivarei os empreendimentos
de tecnologia. Programas que incentivem
o comércio e a indústria verde serão
implantados e isenção de IPTU nos primeiros meses para o comércio”, finaliza.

Almejo uma reforma administrativa para
que os ganhos ajudem a reduzir os impostos
dos belo-horizontinos”

C

Daniel Amaro

ompondo a chapa puro-sangue
com a médica Patrícia Albergaria, o empresário Rodrigo
Paiva foi o nome escolhido pelo
Partido Novo para disputar a Prefeitura
de Belo Horizonte (PBH). Ele é formado
em Engenharia Civil e fez parte da administração do governador Romeu Zema
(Novo), no comando da Companhia de
Tecnologia do Estado de Minas Gerais
(Prodemge). Em 2018, Paiva concorreu
ao Senado e obteve votação satisfatória,
porém, não conseguiu se eleger.
Ele afirma que seu plano de governo
foi construído por mais de 100 voluntários
e especialistas em cada uma das áreas. No
quesito saúde, o candidato pretende fazer
uma gestão eficiente de pessoal e implementar tecnologia de telessaúde. “Muitas
vezes não há médicos e enfermeiros por
falta de planejamento, ocasionando
lentidão no atendimento. Em situações
excepcionais, a teleconsulta e o telemonitoramento permite que o paciente seja
atendido sem a necessidade de se deslocar
até um posto e saúde”.
Caso seja eleito, também planeja
facilitar a marcação de consultas e exames por meio de aplicativo. “As pessoas

aguardam horas para serem atendidas
na UPA e UBS. Junto com a iniciativa
privada, cuidaremos para que os atendimentos de especialidades não demorem
tanto tempo para acontecer”.
Entre outras propostas prioritárias
do candidato está a solução para o problema das enchentes. “Vários rios foram
canalizados para construção de ruas e
avenidas em BH. Precisamos requalificar
essas galerias pluviais da cidade. Para
isso contrataremos estudos técnicos. A
Barragem Santa Lúcia foi feita para guardar a água da chuva. Se ela tivesse sido
esvaziada antes do temporal, a tragédia
na Avenida Prudente de Morais poderia
ter sido evitada. Em outras áreas como
a região do Vilarinho, vamos criar bacias
de amortecimento. Porém, são obras que
demandam tempo”.
Paiva também explica suas propostas para a mobilidade urbana. “Tem que
buscar recursos. O metrô de Belo horizonte está parado no tempo. O governo
do Estado já viabilizou essa questão e R$
1,2 bilhão serão destinados para a linha
2 (Calafate-Barreiro)”.
Ele pretende ainda resolver o transtorno do Anel Rodoviário para que não
tenha mais acidentes e perda de vidas
todos os anos. A intenção é construir o
Rodoanel para tirar o tráfego de carretas

da via e permitir que o fluxo seja mais
compatível com o tamanho da região
metropolitana de BH. O candidato
também planeja fazer uma integração
dos modais de transporte para que as
pessoas possam escolher qual meio
utilizar durante seu trajeto.
Durante a pandemia, um campo
que se mostrou vulnerável é a educação
e milhares de estudantes da rede municipal ficaram sem aulas. “A alternativa
é o ensino a distância que deveria ser
implementado e nós vamos fazer, assim
como capacitar os professores para lidar
com essa nova realidade e saber usar as
ferramentas virtuais”.
“Eu pretendo ainda municipalizar as
escolas estaduais de ensino fundamental
I e II. Também vamos criar no turno e
contraturno a possibilidade de as crianças
terem atividades de esporte como futebol, vôlei, basquete, além de disciplinas
de empreendedorismo e língua inglesa.
Estamos em contato com a iniciativa
privada, clubes sociais e esportivos para
viabilizar uma parceria”.
A crise sanitária também abalou
a economia da capital e causou o fechamento de empresas e desemprego.
“Vamos incentivar a economia criativa - moda, gastronomia, tecnologia
da informação e biomedicina que
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Rodrigo Paiva (Novo), 56, é formado em
Engenharia Civil e concorre ao lado de
Patrícia Albergaria (Novo) como vice-prefeita

são fortes na cidade. Muitas vezes
acontece de as empresas startups
crescerem na capital mineira, mas
acabarem fechando e migrando para
outros estados. Para mantê-las aqui,
a solução seria a desburocratização e
redução de impostos”.
O candidato almeja ainda uma reforma administrativa, visando a redução de
secretarias e uma estrutura mais enxuta,
para que os ganhos ajudem a reduzir os
impostos dos belo-horizontinos. “BH teve
um tarifaço nos últimos anos. Levando
em consideração a inflação de 31%, a
arrecadação do IPTU, por exemplo, subiu
78%. As taxas aumentaram 82% e o
próprio ISS teve elevação de 40,5%. E isso
nós queremos mudar”, conclui.

Os hospitais estão lotados, por isso nossa
diretriz é valorizar o sistema de saúde”

A

Nat Macedo

pós desempenhar cargos como
o de secretário-executivo do
Ministério do Esporte, deputado federal, ouvidor-geral do
Estado e de secretário de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais,
Wadson Ribeiro (PCdoB) agora concorre
ao cargo de prefeito de Belo Horizonte.
Em conversa com o Edição do Brasil,
o candidato aponta a saúde pública
primária como tema mais importante
a ser tratado em sua campanha. “Os
hospitais estão lotados e isso significa
que a atenção à medicina preventiva
não tem funcionado. Portanto, nossa
diretriz é valorizar o sistema de saúde
como um todo”.
Outro tema que requer atenção
no plano de Wadson é o tempo para
marcação de consultas. “As que demandam especialidades médicas acumulam
uma grande fila na capital. Precisamos
desenvolver mecanismos usando a
telemedicina, melhorando a gestão nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem
como triagens para priorizar casos que
são mais urgentes. Por fim, criar uma
cidade que trabalhe na prevenção de
doenças, fazendo os índices de saúde
melhorarem”.

As chuvas também são uma preocupação de Ribeiro. “BH foi construída
concretando rios, nascentes e córregos.
Tudo isso por falta de planejamento.
O município está em um relevo alto e
não tem meios de escoamento, o que
ocasiona enchentes e deslizamentos.
Precisamos de obras para conter isso,
além de áreas que absorvam essas
águas”.
Em sua opinião, a chuva escancara
outro problema da capital: o de mobilidade urbana. “É uma raiz profunda.
Acredito que a principal questão referente
a isso é o sistema de transporte, visto que
não há clareza sobre os ganhos que se
obtêm hoje com as tarifas de passagem.
Ele é exclusivamente financiado pelo
usuário e isso é um absurdo”.
Para proporcionar a redução de
tarifa, gratuidade nos domingos e
feriados, bem como a estimulação do
transporte público, o candidato visa
uma auditoria da BHTrans. “Só assim
saberemos o tamanho do problema,
ou seja, qual o real valor que seria
cobrado, além dos lucros dessas empresas. O poder público precisa ter um
controle maior de algo que hoje é feito
por companhias privadas”.
No que tange à educação, ele
alerta para o tempo em que as crianças estão sem acesso às aulas devido

à pandemia do coronavírus. “Isso vai
ocasionar evasão escolar, por isso,
meu lema é não deixar ninguém para
trás. Outra prioridade é zerar a demanda na educação infantil, atualmente, 4
mil crianças aguardam por vagas. Será
preciso a construção de novas creches,
principalmente para dar apoio às
mães que, muitas vezes, são chefes de
família e provedoras do lar”.
Outra meta descrita é a de que toda
criança e adolescente até 14 anos esteja
em escola e conclua o ciclo. Ribeiro ainda
destaca que quer dar atenção aos 55
mil adultos que, hoje, são analfabetos
ou não alfabetizados na capital. “Além
disso, pretendo equiparar o salário dos
profissionais da educação infantil com
os de ensino fundamental. É preciso
valorizá-los”.
Postos de emprego também são
prioridade. Segundo o candidato, Belo
Horizonte não conseguiu atrair investimentos nos últimos 4 anos. “Para isso,
pretendo retomar as obras paralisadas.
Isso é importante, pois a construção civil
é um bom indicador para a economia.
Pretendo atrair também recursos para
obras de infraestrutura necessárias na
cidade, como as de enchentes, moradia
e mobilidade urbana”.
Ribeiro visa ainda uma política
de crédito em BH. “Acredito que a

Divulgação/Campanha

4

Wadson Ribeiro (PCdoB), 44, é gestor
público e concorre ao lado de Kátia
Vergílio (PCdoB) como vice-prefeita

prefeitura tenha condições de fazer
juros zero ou menores para subsidiar
trabalhadores que necessitem de capital de giro para comprar mercadorias.
Também vamos trabalhar com a política de transferência de renda, são 42
mil cidadãos em situação de pobreza.
Cada real aplicado em projetos como
esses está sendo mandado diretamente
para a economia. Além de colocar mais
recursos no município, valorizando
o comércio local de modo a ter as
pessoas mais ocupadas, com renda e
consumindo, porque é isso que faz a
economia girar”, completa.
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Faturamento global do consumo de
peixes é de US$ 401 bilhões por ano
Nat Macedo

O

relatório bianual sobre o
estado da Pesca e Aquicultura Mundial, divulgado este ano pela Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO),
aponta que o consumo mundial
de peixes aumentou.  Em 2018, a
produção global de pescados atingiu 179 milhões de toneladas, com
faturamento de US$ 401 bilhões.
A aquicultura foi responsável por
82 milhões de toneladas e US$
250 bilhões.
Do total produzido (pesca
e aquicultura) 156 milhões de
toneladas foram para consumo
humano, o que representa uma
média de 20,5 kg per capita. As
outras 22 milhões de toneladas
foram usadas, principalmente,
para fazer farinha e óleo de peixe.
A aquicultura produziu 46% do
total e foi responsável por 52% do
consumo humano.
A demanda global de pescados (soma da pesca e aquicultura)
subiu na média anual 3,1% de
1961 para 2018 quase o dobro do
que o crescimento da população
e foi mais alta do que todas as
outras proteínas de origem animal (bovina, suína, aves, leite,
ovos, etc.). O consumo per capita
foi de 9 kg para 20,5 kg de 1961
para 2018, com aumento médio
de 1,5% ao ano.

Dados do Anuário 2020 da Associação da Piscicultura (Peixe BR)
apontam que, em 2019, foram produzidas 722.560 toneladas, com
receita média de R$ 5,6 bilhões.
O Brasil é o 4º maior criador de
tilápia, representando 55,4% da
produção do país. Os peixes nativos, liderados pelo tambaqui,
participam com 39,8% e outras
espécies com 4,6%. O setor gera
em torno de 1 milhão de empregos
diretos e indiretos.

Atualmente,
toda mercearia,
em qualquer
lugar do mundo,
por mais simples
que seja, oferece
algum peixe
e/ou camarão
congelado
de boa
qualidade
e a preços
acessíveis”

Para o gerente de produtos
para aquicultura, João Manoel
Alves, o aumento do consumo
de pescados tem se dado por
vários motivos, dentre eles o
crescimento da população, percepção da carne do peixe como
mais saudável e oferta constante
de quantidade e qualidade.
“Atualmente, toda mercearia,
em qualquer lugar do mundo,
por mais simples que seja, oferece algum peixe e/ou camarão
congelado de boa qualidade e a
preços acessíveis”.
Ele acrescenta que se trata de
um ramo que ainda irá crescer
consideravelmente. “O Brasil é o
país com o maior potencial para
produzir pescados no planeta.
Temos 8.500 km de costa e 12,5%
da água doce de superfície do
mundo e mais de 2.500 espécies.
Temos tudo, porém só nos falta
ainda uma legislação mais prática
e que permita a implantação e
regularização dos investimentos
do segmento”.
Para Alves, o aumento da classe média na Ásia e em todos os outros continentes será importante,
visto que o mundo ganha muitos
milhões de novos consumidores.
“Sempre que alguém amplia seus
rendimentos passa a comprar mais
proteína de origem animal”.
Um aspecto que será importante para o desenvolvimento é o
fato de o setor já ter tecnologias
capazes de encurtar os ciclos de

Flávio Roscoe
Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

Com a cara de Minas!
Inovação e desenvolvimento de tecnologia são marcas predominantes no DNA
da indústria brasileira e das
instituições que a representam
- em qualquer tempo e muito
especialmente em períodos
de dificuldades e de grandes
desafios. É fiel a essa crença
que a indústria mineira e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
se associam, neste momento,
a um grupo de empresas cidadãs empenhadas em buscar
solução eficaz e definitiva para
a COVID-19 e para os males
dela decorrentes nos campos
social e da economia. Com
confiança, e muita esperança,
nos engajamos firmemente
em um projeto que se propõe a desenvolver e colocar
à disposição da sociedade
brasileira, e mineira, já nos
primeiros meses de 2021, uma
vacina eficaz e segura contra
a doença.
Com orgulho, nos integramos a um expressivo grupo
de empresas mineiras – do
porte e da importância da
MRV, Banco Inter e Localiza –,
e também à Rede Dasa de Laboratórios Clínicos, uma das
maiores do país, com sede em
São Paulo, para a fase de testes clínicos de um imunizante
contra a COVID-19, produzido
pela norte-americana Covaxx, uma unidade da United
Biomedical. O grupo está
presente nos EUA e também
na China e Taiwan, com experiência e reconhecimento
no campo da produção de
vacinas. A fase 2 e 3 de testes
clínicos no Brasil terá investimentos de R$ 30 milhões:
50% bancados pelos Laboratórios Dasa e a outra metade

pelas empresas mineiras já
associadas à iniciativa, todas integrantes do Conselho
Estratégico da Fiemg. Nossa
expectativa é a de que inúmeras outras companhias se
juntem a este grupo pioneiro
nos próximos dias e semanas.
Teremos resultados em
breve. Cumprida as fases 2 e
3 de testes clínicos, que serão
realizadas também no Brasil
e em Minas Gerais nos próximos meses, a Covaxx estima
que já estará em condições
de produzir 100 milhões de
doses nos primeiros 4 meses
de 2021 – e 500 milhões de
doses ao longo de todo o ano.
Para isso, até dezembro as
conclusões dos testes clínicos
serão submetidas à análise
e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). O estado de Minas,
por decisão do governador
Romeu Zema (Novo), participa
intensamente do projeto e
da parceria com a Fiemg e a
indústria mineira por meio da
Fundação Ezequiel Dias (Funed), referência na produção
de medicamentos, inclusive
vacinas.
Na verdade, o desenvolvimento de um imunizante
contra a COVID-19 integra um
importante rol de ações das
empresas mineiras, em parceria com a Fiemg, dentre as
quais se também se destaca a
produção de respiradores pela
Tacom, transformando Minas
Gerais em um dos poucos
polos mundiais fabricantes
do equipamento, com capacidade para atender o mercado
brasileiro e também global.
Até este momento, considerando doações em dinheiro
e em bens e serviços, o movi-

mento liderado pela Fiemg
e integrado por empresas
mineiras já investiu recursos
da ordem de R$ 800 milhões,
incluindo a construção de
mais 1.000 leitos para tratamento de pacientes e a
doação de 1.600 ventiladores
mecânicos para o governo
de Minas Gerais e outros
100 para a União. Em outra
frente de ação, o Senai-MG,
que integra a Federação, já
produziu, para doação para a
área de saúde do Estado, 300
mil máscaras, 4,2 mil aventais e mais de 130 mil litros
de álcool em gel. Também
restaurou 240 respiradores,
além de participar de serviços
de desinfecção de ruas na
região metropolitana de BH.
O Serviço Social da Indústria
(Sesi-MG) adquiriu e colocou
à disposição da população
300 mil testes rápidos de
COVID-19.
Além do foco claro e objetivo no combate à tragédia em
que efetivamente se transformou o novo coronavírus, o que
mais nos orgulha e entusiasma é constatar que a indústria
mineira e brasileira está tendo
a oportunidade de mostrar
sua personalidade completa,
seu caráter, sua alma e seu
coração. Verdadeiras empresas cidadãs que sabem, sim,
produzir, gerar empregos de
qualidade, salários e riqueza
para o estado e para o país.
E que também entendem e
compreendem a sua missão
social de postar-se ao lado da
sociedade da qual são parte
integrante e à qual devem
servir. Esta é a verdadeira cara
de Minas, que precisamos – e
vamos – mostrar cada vez
mais.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Reprodução/Internet

No Brasil, foram produzidas mais de 722 mil toneladas, com receita média de R$ 5,6 bilhões

Brasil é o 4º maior produtor de tilápia, tanto que a espécie representa 55,4% da produção de pescados no país

produção de animais. “Isso é feito
através do melhoramento genético, controle sanitário, conforto
ambiental, gestão e nutrição adequada para a fase da criação e da
finalidade zootécnica”.
Segundo o especialista, há fazendas, no Brasil, produzindo mais
de 3 kg de camarão marinho por
metro cúbico de água por ciclo (3
ciclos/ano) a mais de 1000 km do
mar. “Criamos 60-80 kg de tilápias
em um metro cúbico de tanque

rede instalado em reservatórios
para produção de energia elétrica
ou 30-40 kg de peixes/m3 com a
água recirculando em produções
de verduras e legumes que aproveitam os nutrientes excretados
pelos peixes”.

Futuro
O mercado segue otimista
para o próximo ano. O gerente de
produtos para aquicultura explica

que estamos no início da safra,
que é marcada pelo começo das
chuvas, dias mais longos e quentes, período no qual começa as
desovas. “A procura está alta, falta
peixe no mercado e o preço do
camarão também está reagindo.
Os produtores têm conseguido
abastecer o mercado de produtos
de boa qualidade e na quantidade
que o segmento precisa para o ano
inteiro”.

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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Em ano de pandemia, setor de
cruzeiros cresce 7,6% no Brasil
Pixabay

Temporada faturou R$ 2,24 bilhões
Leíse Costa

O

s 8 navios que percorreram a
costa brasileira com 470 mil
passageiros a bordo elevaram
o crescimento do segmento de
cruzeiros marítimos em 7,6% em comparação à temporada anterior (2018/2019).
Os dados da pesquisa produzida pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos
(CLIA Brasil) e pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) estimam que a última temporada do
setor teve impacto econômico de R$ 2,24
bilhões no país.
Mesmo com um período mais curto
devido à pandemia do novo coronavírus,
que teve início em novembro de 2019 e se
encerrou em março de 2020, os números
atingiram a projeção esperada. “A previsão
era de que, em 2019/2020, esse impacto
fosse de R$ 2,2 bilhões e conseguimos
esse resultado. Se a temporada tivesse
seguido seu período normal (até abril),
com certeza esses valores poderiam ser
ainda maiores. O cenário econômico
favorável se deu, principalmente, porque
o período escalonado pelas autoridades
públicas para interrupção de atividades
foi implementado já na segunda quinzena do mês de março, ou seja, no final da
temporada brasileira, fazendo com que
grande parte das receitas já tivessem sido
computadas”, explica o presidente da Clia
Brasil, Marco Ferraz.
O levantamento também mostra que
o setor gerou R$ 296 milhões em tributos

e empregou 33.745 mil pessoas, uma
média de 4,2 mil empregos por navio, no
período. Turistas e tripulação navegaram
por Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Recife,
Maceió, Angra dos Reis, Porto Belo, Cabo
Frio, Ubatuba, Itajaí e Balneário Camboriú,
além de Argentina e Uruguai.

Perfil do viajante
O estudo aponta que o gasto médio
com a compra de um cruzeiro foi de
R$ 3.256 e o tempo médio da viagem

foi de 5,2 dias. Já nas cidades de escala,
o impacto econômico médio gerado
por pessoas foi de R$ 557,32. Os setores
mais beneficiados com os gastos dos
cruzeiristas e tripulantes foram compras e
presentes (R$ 335,2 milhões), seguido por
alimentos e bebidas (R$ 333,4 milhões),
transporte (R$ 177,8 milhões), passeios
turísticos (R$ 146 milhões), transporte
nas cidades visitadas (R$ 71,3 milhões) e
hospedagem antes ou após a viagem (R$
46,4 milhões).
As mulheres são o principal público e
representam 61,9% dos viajantes de na-

vio. Em relação ao estado civil, 61% são
casados, já a idade da maioria dos entrevistados (43,9%) é entre 35 e 54 anos.
Quanto à frequência, 66,1% dos
cruzeiristas realizavam sua primeira
viagem de navio, enquanto os 33,9%
restantes já haviam viajado de cruzeiro,
em média, aproximadamente 4 vezes.
Quando perguntados sobre o destino de
preferência no Brasil, 66,2% informaram
o Litoral Nordeste, e entre os que apontaram interesse em realizar cruzeiros
no exterior, 41,8% indicaram o Caribe e
36,8% a Europa.

Temporada 2020/2021
De acordo com Ferraz, ainda não há
projeção de expectativas. “Estamos trabalhando para a concretização da temporada
2020/2021, com previsão para acontecer
entre novembro e abril, tanto para os navios dedicados ao país, o que chamamos
de cabotagem, quanto para os que podem
fazer suas viagens de longo curso passando
por aqui. Ainda estamos consolidando os
números reais de impacto da pandemia
no setor, mas estamos certos de que, em
breve e com a máxima segurança, teremos
a oportunidade de rever nossos hóspedes,
criar experiências memoráveis e visitar
diversos destinos, contribuindo para um
impacto econômico positivo nos locais por
onde as embarcações passam, voltando
a gerar renda e postos de trabalho”, diz.
Segundo a Clia Brasil, os novos protocolos para retomada do segmento estão sob
avaliação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), com acompanhamento do
Grupo Executivo Interministerial (GEI), que elaborou um grupo técnico sobre o assunto composto por diversos órgãos e ministérios, como
Saúde, Infraestrutura, Turismo, entre outros.
“Eles foram desenvolvidos por painéis de
especialistas contratados pelas companhias
marítimas, com base na ciência, na medicina,
últimas tecnologias, inovações, e nas diretrizes
de autoridades locais e globais de saúde,
incluindo a Anvisa, a Organização Mundial
da Saúde, os Centros de Controle de Doenças dos EUA, entre outras”, assegura Ferraz.

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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TJMG

DA COCHEIRA

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) atingiu o melhor resultado do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD) entre os tribunais de grande porte. O
relatório foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 30
de setembro e contempla o ano de 2020.

O Cruzeiro desencantou no dia 30 de setembro. Nós, cruzeirenses, esperamos que este desencanto continue.

Erik Bezzerra

A briga entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da
Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), continua. Enquanto eles
se digladiam, quem leva a desvantagem é o Brasil.

Vale destacar que o presidente Jair Bolsonaro tem se
mantido calado quando Guedes fala.

O América-MG conheceu o seu adversário nas oitavas de
final da Copa do Brasil. Vai ser o Corinthians, uma verdadeira
prova de fogo para o Coelho.

Presidente do TJMG Gilson Lemes
PAULO GUEDES E O COMPROMISSO DE CAMPANHA - Quando o
então “posto Ipiranga” do presidente Jair Bolsonaro falava de um
futuro governo, reafirmava sempre um slogan que animava a todos:
“menos Brasília e mais Brasil”. Paulo Guedes anunciava uma futura
administração que cuidaria do país, fazendo uma reforma Tributária
que privilegiasse o interior. Passados quase 2 anos, o que se vê são
novos impostos, quando a promessa era de que isso não aconteceria. O pior de tudo é que já pensando em reeleição, Bolsonaro quer
personalizar o Bolsa Família com uma marca própria. Além de mudar
o nome para Renda Cidadã, quer tirar dinheiro dos precatórios e do
Fundeb para sustentar o programa.
ORÇAMENTO - Chegou à Assembleia o orçamento para 2021 do
governo do Estado. A previsão ainda é de déficit, menor que do
ano passado, mas com prognóstico de pagamento parcelado para
o funcionalismo.

HÉLIO FARIA - Causou profundo pesar a morte do nosso grande
publicitário Hélio Faria. Hamilton Gangana, seu contemporâneo,
escreveu um belo artigo relembrando quando o conheceu na Asa
Publicidade do nosso também célebre Edgar Melo. Hélio foi por
um bom tempo consultor do outro inesquecível Cardeal Dom
Serafim, que não escondia sua outra paixão: o Atlético Mineiro.
A todos os familiares e amigos, o nosso abraço. O mercado publicitário ficou menor.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 04 outubro
Jornalista Aloísio de Moraes
Ex-deputado Tarcísio Delgado
Rosa Romanhole

Segunda-feira, 05
Wagner Moura
Roberto Cardoso
Eliane Freitas

Terça-feira, 06
Coronel Kliget Moreira de Almeida
Senhora Glaucia Chaves Moura
Charles Loft
Zé Alberto Silva - Assembleia
Coronel Seixas

Quarta-feira, 07
Fernando Paz
Sheila dos Mares Guia

Quinta-feira, 08
Radialista Dilson de Abreu
Jornalista Washington Melo
Jornalista Kid Moreira
Vereador Arnaldo de Oliveira - Contagem

Sexta-feira, 09
Notícias falsas - Em meio a este conturbado período de pandemia do coronavírus, as notícias falsas são um caso a parte. E, por
conta desta triste realidade, até mesmo a liberdade de expressão
perdeu força. “Tudo isto é um enorme absurdo. Agora, muitos
internautas se acham no direito de agredir quem querem e como
quiserem. Uma verdadeira selvageria cibernética”. Comentário
feito pelo jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras
(ABL), Merval Pereira.

Ex-prefeito de Sabará Diogenes Fantini
De Paula do Forró

Sábado, 10
Marcos de Magalhães Pinto
Publicitário Almir Sales
Sra. Vera Lizardo Dias (Rei da Feijoada)

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

24OUT
DAS 10H ÀS 15H
NO BUTECO DO MARANHÃO

APRESENTAÇÃO:

ANDREIA OLIVEIRA
DAYANNE MYRA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:

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

FERNANDO PACHECO
MALU AGATÃO

ATRAÇÕES: FAIXA NOBRE B | ALAN E ALEX | DJ JAMIE BLONDE
JAIME BAZÍLIO | HENRIQUE E MANOEL | ANDREZINHO TS

LIVE NO CANAL YOUTUBE.COM/PAPOFURADOTV
REALIZAÇÃO:

AV BIAS FORTES 541 - LOURDES (31) 2514 - 8420
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#OutubroRosa

Câncer de mama vai atingir mais de
66 mil mulheres este ano no Brasil
Outubro é o mês que marca a luta
feminina contra o câncer de mama, patologia que mais atinge as mulheres no Brasil.
Este ano, estima-se que 66.280 novos
casos serão registrados no país. Os dados
são do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
que apontam também 17.763 mortes pela
doença, sendo 17.562 entre mulheres e 189
entre homens.
A mastologista Fabia Beraldo explica
que o câncer de mama se caracteriza pela
proliferação anormal e desordenada das
células do tecido mamário. “A doença se

desenvolve em decorrência de alterações
genéticas, na maioria das vezes não hereditária. Essas mudanças nos genes podem
ser adquiridas ou herdadas e esse fator corresponde a cerca de 5% a 10% dos casos”.
Ela explica que diversos fatores aumentam o risco de desenvolver a patologia
e que um deles é a idade. “Mulheres a
partir dos 50 anos são mais propensas
devido ao acúmulo de exposições ao logo
da vida e as alterações biológicas. Outra
razão está relacionada ao comportamento ou ambiente, o que inclui ingestão de
bebida alcoólica, tabagismo, sobrepeso e
obesidade após a menopausa e exposição
à radiação ionizante”.

A genética também contribui para o surgimento da doença, segundo a especialista.
“Mulheres com histórico de casos de câncer
de mama em familiares, sobretudo em idade
jovem, de câncer de ovário ou de mama em
homem podem ter predisposição genética e
são consideradas de risco elevado”.

Os cinco
cânceres
que mais
atingem as
mulheres

Diagnóstico e tratamento
Fabia acrescenta que, atualmente, o
diagnóstico, o tratamento local e o sistêmico para o câncer de mama estão sendo
aprimorados de forma rápida em razão
de um melhor conhecimento da história
natural da doença e das características
Unsplash

Nat Macedo

Outubro Rosa visa a conscientização da mulher acerca de
sua saúde e prevenção ao câncer

Mama
Colorretal
Colo de útero
Pulmão
Estômago

moleculares dos tumores. “Neste cenário,
o planejamento de estratégias por meio da
detecção precoce é fundamental”.
Ela ressalta que quanto mais cedo um
tumor invasivo for detectado e o tratamento iniciado, maior a probabilidade de cura.
“Por esse motivo, várias ações vêm sendo
implementadas para diagnosticar o câncer
em estágios iniciais”.
O tratamento tem sido cada vez mais
individualizado. “É feito uma análise de
acordo com biologia tumoral e estádio
da doença. O câncer classificado como
sistêmico é tratado com quimioterapia e
hormonioterapia, já o local com procedimento cirúrgico e radioterápico”.

Pandemia e o câncer
Para a mastologista, a pandemia pode
ter atrasado o diagnóstico e o tratamento
de muitas pacientes. “Algumas estão com
medo de consultar. Além disso, não estão
fazendo o rastreamento adequado, que
ocasiona na redução de atendimentos e
cirurgias por consequência de uma piora
no prognóstico”.
A pandemia trouxe, de fato, insegurança para a representante comercial
Yara Honório, que descobriu o câncer

Rita Riff

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

em maio do ano passado e, atualmente,
luta com uma metástase da coluna.
“Eu já passava por um momento difícil
e aí veio a COVID-19. O medo é grande
e meu psicológico ficou muito abalado.
Mas, continuei no tratamento, indo as
consultas e cheguei a fazer 15 sessões de
radioterapia durante esse período”.
Yara recorda que descobriu o câncer
por acaso, quando se preparava para uma
cirurgia de redução de mama, que era seu
sonho. “Minha médica pediu para eu ir ao
mastologista e ele encontrou um nódulo
que não era palpável. No mesmo dia, fiz
um ultrassom e a doença foi diagnosticada.
Foi o momento mais triste da minha vida”.
Contudo, após o impacto do resultado,
ela decidiu se manter positiva. “Tive que
retirar parte da mama direita. Foi uma
corrida contra o tempo, já que acabei por
descobrir o câncer em fase inicial. Fiz 4
quimioterapias vermelhas, 4 brancas e 30
sessões de radioterapia. Passei muito mal,
tive dores de cabeça e em todo o corpo,
mas segui em frente”.
“Precisamos ter fé e alegria de viver.
Aprendi que câncer não é sinônimo de
morte, há vida após ele. Portanto, ocupe
a cabeça e se cerque de pessoas que te
amam e torçam por você”, conclui.

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Advogada especializada em Direito Previdenciário
contato@azbrasilassessoria.com.br

Aposentadoria especial para
os profissionais da saúde

N

ão é de hoje que os profissionais de saúde
lutam para ter seus direitos assegurados,
não só para receber o cobiçado “adicional de
insalubridade”, mas, também, para terem o
direito a uma condição de aposentadoria mais benéfica,
uma vez que estão sujeitos, durante toda a sua vida profissional, a agentes biológicos, químicos e até cancerígenos.
Diante disso, precisou aparecer um inimigo iminente,
um vírus que atende pelo nome de COVID-19, para que
o mundo entendesse o quão perigoso e insalubre é o
trabalho na área de saúde. Vale lembrar que os mesmos profissionais que hoje são tão exaltados por sua
coragem ao arriscar-se diante deste famigerado germe,
são os mesmos profissionais que, na maioria das vezes
anônimos, estão expostos durante anos e em tempo
integral a inúmeros outros microrganismos invisíveis,
numa situação onde, apesar de todo o cuidado e uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), acabam
contaminados, prejudicando não só sua saúde, mas
também a de suas famílias.
Diante da atual realidade foi preciso chegar uma
pandemia mundial para que pudéssemos verificar o
quão implacáveis podem ser os agentes biológicos e
que o uso de EPI’s e de todas as medidas de segurança
necessárias podem ser eficientes, entretanto, não eficazes
para preservar a saúde dos profissionais, permitindo que
os levem a enfermidades graves ou até mesmo à morte
no exercício do seu ofício.
Para esses profissionais, que mais do que nunca são
essenciais para a nossa sobrevivência, é importante esclarecer: apesar da reforma da Previdência ter sido aprovada
em novembro de 2019, ainda há a possibilidade de os
profissionais de saúde, que completaram 25 anos de contribuição até tal data, terem a possibilidade de se beneficiar com uma aposentadoria que permite auferir 100%
do salário de benefício. Isto, independentemente de
idade mínima, uma vez que, para o cálculo, não se aplica
o fator previdenciário, garantindo, portanto, que a renda
seja mais alta e, consequentemente, mais benéfica. Vale
esclarecer que, dependendo do tempo contribuído e da
idade do segurado, estas aposentadorias podem ser na
modalidade especial ou pela fórmula 86/96.
Os médicos e demais profissionais de saúde possuem
esse direito, tendo em vista a exposição contínua com
os agentes químicos e biológicos, bem como ao fato de
que não há EPI eficaz que previna o contágio, expondo
aqueles que trabalham diariamente em contato direto
com pacientes, doenças, sangue humano, secreções,
vírus, bactérias e materiais contaminados.
O fato é que aqueles que se formaram e iniciaram
seu trabalho até o ano de 1994 devem calcular suas

opções de aposentadoria, pois podem se encaixar nas
regras acima mencionadas, onde o valor da aposentadoria pode chegar até ao teto do INSS, mesmo após a
reforma da previdência, uma vez que se trata de direito
adquirido. Para aqueles que não completaram 25 anos
de trabalho até a aprovação da reforma da previdência, também é importante ficar atento, uma vez que
existem regras de transição que podem assegurar uma
aposentadoria mais benéfica do que a concedida pelo
INSS. Assim, é importante que todo o setor de saúde
tenha cautela e não descuide quando for conferir o
cálculo de tempo e a Renda Mensal Inicial (RMI) de
sua aposentadoria.
Em suma, mesmo após a aprovação da reforma da
previdência, os profissionais da área da saúde que tiverem exercido a Medicina por 25 anos antes da reforma
da previdência, terão direito adquirido a uma aposentadoria que não exige idade mínima e garante 100% do
benefício, podendo atingir a aposentadoria especial ou
a fórmula 86/96! E, quem atingiu após a reforma, deve
consultar as regras de transição ou terão que obedecer
ao requisito idade (mulher 60 anos e homem 65 anos,
ambos com 25 anos de atividade insalubre).
Então, por que muitas pessoas têm a falsa crença de
que a aposentadoria aos 25 anos não existe mais? Por
que o INSS, recorrentemente, nega o direito e, ainda, por
que não há orientações aos segurados na agência e no
momento de solicitar a aposentadoria especial?
Simples! Porque não há interesse do INSS em divulgar, mesmo sendo obrigatório por parte do servidor
esclarecer aos segurados acerca de todos os seus direitos.
Em suma, essa instrução simplesmente não existe.
Como já é sabido todo o EPI fornecido não é suficiente, estando distante de garantir que o profissional retorne
íntegro para sua casa. O mínimo que se espera é que
este profissional seja não só respeitado, mas reconhecido
como uma categoria especial.
Mais do que nunca, é preciso que os profissionais
sejam esclarecidos sobre os seus direitos. Há o dever de
tranquilizá-los. Orientar aqueles que já estão em vias
de se aposentar ou até mesmo já concluíram o tempo
necessário. É por esse motivo que esse cenário deve
mudar; os profissionais da saúde devem saber que
possuem direito a uma aposentadoria mais vantajosa
após 25 anos de profissão.
E graças a esses profissionais que usam “farda” e
máscaras brancas, temos heróis de verdade. Podemos
até nomeá-los, contudo, queremos heróis e não mártires
que perdem suas vidas para salvar outras e, ainda, não
recebem a valorização e a recompensa merecida após
anos de dedicação à sociedade.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

G E R A L

EDIÇÃO DO BRASIL
3 a 10 de outubro de 2020

9

Golpes financeiros contra idosos
aumentaram 60% na pandemia

I

Leíse Costa

mais sofisticadas e as vítimas são,
em sua maioria, pessoas idosas. O
que ficou ainda mais preocupante
com a chegada da pandemia, já
que atendimentos de vários setores
passaram a ser on-line, ou seja, a
situação acabou se tornando um
argumento de convencimento usado por golpistas. Um levantamento
da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) revela que, desde o
início da quarentena, houve um
aumento de 60% em tentativas de
golpes financeiros contra idosos.
E, cerca de 70% das fraudes estão

vinculadas a tentativas de estelionatários em obter códigos e senhas.
“Com o uso mais intenso dos
meios digitais para atividades cotidianas durante a pandemia do coronavírus, criminosos aproveitam o maior
tempo on-line das pessoas para tentar
aplicar golpes. Parte disso pode ser
fruto da falta de familiaridade das pessoas de mais idade com meios digitais
e novas tecnologias. As quadrilhas se
aproveitaram da vulnerabilidade dos
consumidores, em especial dos mais
velhos, para aplicar fraudes por meio
da engenharia social, que consiste na
Marcelo Camargo/Agência Brasil

magine a seguinte situação. Você recebe uma
ligação e, do outro lado da
linha, uma voz passando
credibilidade e profissionalismo diz ser um funcionário
do seu banco. Ele demonstra preocupação. Pode ser que já tenha
em mãos alguns dos seus dados
ou que, sem você perceber, obtenha essas informações durante
a conversa usando técnicas de

convencimento. Ele teme que seu
cartão tenha sido clonado, mas diz
que não precisa se preocupar, pois
já tomou as medidas necessárias
para sua segurança: mandará
um motoboy do banco pegar o
cartão que será investigado. Para
soar ainda mais convincente, diz
que você deve cortar o cartão ao
meio. Pronto, o golpe do motoboy
foi concluído com sucesso. Isso
porque o que interessa é que o chip
permaneça intacto.
As artimanhas para aplicar
fraudes financeiras ficam cada vez

manipulação psicológica do usuário
para que ele forneça informações
confidenciais, como dados pessoais e
senhas”, explica Walter de Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban.

Diferentes tipos
O chamado golpe do motoboy
teve aumento de 65% durante
o período de isolamento social,
mas ele não é o único. Entre os
exemplos de como os golpistas
agem, estão as ligações para a
casa dos clientes, nas quais o estelionatário diz ser da instituição
financeira e pede para confirmar
algumas informações, como dados
pessoais e senhas. Ao fornecer
documentos sigilososos, como a
senha, o consumidor expõe sua
conta bancária e seu patrimônio
aos golpistas. Há também casos
em que o fraudador se apresenta
como um “funcionário do banco”
e pede para o correntista realizar
uma transferência como um teste.

Os bancos, porém, nunca ligam
para clientes para pedir transações.
Durante o período de quarentena, os bancos chegaram
a registrar aumento de mais de
80% nas tentativas de ataques
de phishing, tipo de golpe que se
inicia por meio de recebimento de
e-mails que carregam vírus ou links
e que direcionam o usuário a sites
fakes, que, normalmente, possuem
remetentes desconhecidos ou
falsos. Nesse caso, a orientação é
não clicar e entrar em contato com
o banco pelo telefone.
Em caso da vítima cair em
alguma fraude, Faria explica que
a possibilidade de se recuperar
o valor perdido vai depender de
cada instituição financeira. “Cada
banco tem sua própria política de
ressarcimento, que é baseada em
análises aprofundadas e individuais considerando as evidências
apresentadas pelos clientes e
informações das transações realizadas”, diz.

Fique atento!
O banco nunca liga para o correntista pedindo senha nem o
número do cartão;
O banco também não manda alguém para a casa do cliente
para retirar cartões;
Bancos nunca ligam para solicitar uma transferência ou qualquer
tipo de pagamento;
Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o
cliente deve desligar, anotar o número de contato que fica atrás do
seu cartão e ligar de outro aparelho (golpistas podem prender a linha
e manter a ligação telefônica) para esclarecer a informação;
Recebeu um SMS ou e-mail do banco com um link? Apague
imediatamente e ligue para o seu gerente;
Jamais compartilhe sua senha com ninguém!

Setor de transporte lança iniciativa
Conselho de Infraestrutura da
Fiemg recebe secretário estadual para melhorar a mobilidade urbana

Agradecimento
Secretário Fernando Marcato
apresentou os projetos do setor
O secretário estadual mostrou alguns
projetos que trarão investimentos e empregos
para o estado. “Investimento em infraestrutura é fundamental para
retomada do crescimento e essa é a nossa
aposta. Já temos projetos que terão um total
de investimentos na
ordem de R$ 1 bilhão,
com um incremento de

R$ 3 bilhões no Produto
Interno Bruto (PIB)”,
afirmou.

Anel Rodoviário
Marcato falou aos
membros do conselho
sobre o projeto de concessão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.
“Em outubro vamos
apresentar todos os nossos estudos para análise

O p re s i d e nte d o
Conselho de Infraestrutura da Fiemg, Emir Cadar Filho, agradeceu a
participação do secretário e parabenizou pelo
trabalho que Marcato
tem realizado. “Estamos
impressionados com as
opções que já abriram
para a infraestrutura.
Já estávamos acompanhando junto à secretaria o trabalho desta
gestão e, hoje, vemos
que os projetos estão
bastante ampliados”,
afirmou.

Em busca de novas soluções
para antigos problemas que afetam gravemente a mobilidade
urbana em Belo Horizonte e 33
municípios que integram a região
metropolitana, especialmente no
transporte público por ônibus, o
Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros
por Ônibus de Belo Horizonte
(Transfácil) e o Consórcio Ótimo
de Bilhetagem Eletrônica lançam
o Programa Movx para selecionar
startups e empresas inovadoras
para desenvolver soluções criativas
que ajudem a melhorar a qualidade do serviço de transporte público
coletivo e, consequentemente,
aperfeiçoar a experiência diária de
passageiros e da mobilidade urbana como um todo nessas cidades.
Podem participar startups e
empresas inovadoras que tenham
soluções prontas para implementação. As contribuições podem se
concentrar em várias áreas do setor,
desde novos modelos de negócio a
tecnologias voltadas para sistemas de
informação aos clientes, novos meios
de pagamento, segurança do cliente,
entre outras, ou mesmo inovações
disruptivas capazes de moldar o
transporte público do futuro.
O Programa Movx entende que
as cidades não vão suportar a mobilidade baseada em modos individuais,

cujo aumento só intensifica o caos no
trânsito, entre outros impactos negativos. Por isso é imprescindível investir
em soluções criativas e coletivas, para
manter e melhorar a qualidade de
vida das pessoas nas áreas urbanas.
“O objetivo é promover a colaboração entre os Consórcios e
empresas de base tecnológica, com
o engajamento de todos em uma
iniciativa comum voltada à inovação,
para tornar a experiência diária do
cliente do transporte coletivo de Belo
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

Horizonte e RMBH a melhor possível”,
explica Luma Boaventura, consultora
do Movx.  
Todo processo será realizado
100% on-line. As melhores propostas podem resultar em parceria e
relacionamento comercial com os
consórcios Transfácil e Ótimo. Para
participar, os interessados devem
consultar o edital e conhecer as regras
do processo seletivo, disponíveis no
site www.movx.co. As inscrições vão
até o dia 7 de outubro de 2020.
Divulgação

da iniciativa privada.
Serão R$ 9 bilhões em
investimento estimado, com geração de 18
mil empregos ao ano
e mais de 5 milhões de
pessoas impactadas.
Com esse projeto, nossa
expectativa é a redução
no tempo de viagem de
50%, gerando arrecadação para 10 municípios e
reduzindo acidentes em
volume e severidade”,
disse.

SOCIED
A

O Conselho de Infraestrutura da Federação
das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg) realizou reunião
virtual no dia 29 de setembro, em que o novo
secretário de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Fernando Scharlack Marcato,
apresentou projetos da
pasta que assumiu em
julho deste ano. Além de
algumas premissas que
direcionam sua gestão,
o secretário falou sobre
a importância de investimentos para a área de
infraestrutura.
De acordo com Marcato, 3 pontos se destacam no programa que
orienta a secretaria. “Investimento em infraestrutura como ferramenta
fundamental para a retomada do crescimento
econômico, a infraestrutura para a melhora
na prestação de serviços
públicos e parcerias com
a iniciativa privada como
vetor de desenvolvimento da infraestrutura”,
pontuou.

Divulgação

Programa Movx vai captar projetos de empresas startups para aprimorar o transporte

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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“Os valores estão indo
para o Tesouro Nacional
sem a garantia de que vão
ser destinados aos trilhos”
dono de trechos ferroviários em Minas.
“Ao final do processo, assinamos um
acordo. A verba, no fim de 2019, já era
de R$ 1,2 bilhão, e o combinado é que o
pagamento seja feito em 60 prestações
mensais”, contou.
Guilherme Dardanhan

stá sendo descumprido
o acordo para a destinação de multa referente ao
abandono no estado de
trechos da Ferrovia Centro
Atlântica (FCA), operada
pela empresa VLI. Oito parcelas já
pagas foram direcionadas ao Tesouro
Nacional em vez de serem destinadas
à linha 2 do metrô de Belo Horizonte,
que vai do Calafate ao Barreiro, como
ficou definido.
Foi o que relatou no dia 28 de setembro, o procurador da República Fernando
de Almeida Martins. Ele participou de
audiência pública da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
O procurador enfatizou que, ao longo
dos anos, acompanhou um desgastante
processo de responsabilização pelo aban-

Guilherme Dardanhan

Acordo para investimento no
metrô de BH não é cumprido
Ele disse que observa uma queda de
braço no Executivo federal, em que setores
ligados à economia e à infraestrutura brigam pelo recurso. “Dessa forma, o acordo
está sendo descumprido. Os valores estão
indo para o Tesouro Nacional sem a garantia
de que vão ser destinados aos trilhos. Esse
dinheiro está escorrendo”, salientou.
Na opinião dele, é necessária uma mobilização para que o acordo seja cumprido e o
recurso seja usado de fato para o metrô de BH.
O procurador considera equivocada a
postura de agentes públicos que defendem que
esse valor seja direcionado a projetos específicos em Minas. “Dessa forma, corre-se o risco
de essa verba se perder e, pior ainda, de que
outras ações semelhantes deixem de reverter
para investimentos em infraestrutura”, reforçou.

Acordo traz justiça

Orçamento de 2021 prevê
déficit de R$ 16,2 bilhões

afirmou. Ele defendeu uma mobilização
política para garantir recursos para o metrô
da capital, assim como os deputados Roberto
Andrade (Avante), que conduziu a reunião e é
o relator da comissão, e Marília Campos (PT).
Andrade questionou o procurador sobre como mudar o que vem ocorrendo. O
procurador disse que os instrumentos legais
serão utilizados. Mas, continuou a defender
uma mobilização política em torno da causa.
“Se perdermos agora este recurso, podemos
perder outros que deixariam de ser direcionados à infraestrutura. Essa primeira batalha é
fundamental”, comentou Andrade.

Requerimentos
Durante a reunião, que foi solicitada
pelos membros efetivos da comissão,
requerimentos de audiências foram
aprovados com objetivo de tratar do
assunto com o secretário de Infraestrutura de Minas e com o advogado-geral
do Estado, e também para abordar
a atuação do Tribunal de Contas da
União em relação à fiscalização do setor ferroviário e o ramal Águas Claras.
Esses requerimentos são de autoria do
deputado João Leite.

Candidatos em Fabriciano apresentam
plano de governo à Justiça Eleitoral
Arquivo pessoal

João Leite: “O Estado perdeu muito com o abandono da chamada Linha Mineira”

Para o deputado João Leite (PSDB), que
preside a comissão, o acordo traz justiça para
Minas. “O Estado perdeu muito com o abandono da chamada Linha Mineira. A decisão
cria ainda uma jurisprudência fundamental”,

Roberto Andrade foi um dos deputados que defenderam uma
mobilização política para garantir recursos para o metrô da capital

Projetos da Lei Orçamentária e de revisão do PPAG foram recebidos pelo presidente da ALMG
para fazer frente aos problemas
financeiros do estado.
Levy disse que, como consequência dessa situação, o orçamento total de todos os poderes
previsto na LOA caiu 1%. Ele acrescentou que a reforma da Previdência, aprovada na ALMG em
setembro, também teve reflexos
na peça orçamentária. O déficit para o setor previdenciário
estava previsto em R$ 20 bilhões
e, com a reforma, caiu para R$17
bi, afirmou. Apesar disso, o déficit total aumentou.
Sobre o PPAG, o secretário de
Planejamento disse que o governo entrega a matéria com poucas
modificações, o que demonstra
a intenção de manter os programas e ações, apesar da crise.
Na avaliação de Eto, a relação
harmônica entre os poderes Legislativo e Executivo foi fortalecida
neste ano com a aprovação da reforma da Previdência. “O governo
de Minas continua a contar com o
apoio da Assembleia. Temos certeza de que juntos vamos superar
a crise e criar uma ponte para o
futuro, com desenvolvimento,
respeito social e empregos”, disse.
Segundo a mensagem do governador Romeu Zema (Novo) que
acompanha o projeto da LOA, a reLuiz Santana

Em solenidade realizada no
dia 30 de setembro, o presidente
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), deputado
Agostinho Patrus (PV), recebeu
do governo do Estado o projeto
da Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2021, que prevê um déficit de R$16,2 bilhões.
Também foi recebido o projeto de revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG)
para o ano que vem. Participaram
da cerimônia os secretários de
Estado de Governo, Igor Eto, e de
Planejamento e Gestão, Otto Levy.
Agostinho enfatizou o compromisso da ALMG de aperfeiçoar
as propostas, garantindo a participação popular que caracteriza o
processo de apreciação das peças
orçamentárias na Assembleia, mesmo com as restrições impostas pela
pandemia de COVID-19. “Será um
grande desafio analisar essas propostas num momento de grandes
incertezas. A pandemia tem causado a perda de inúmeras pessoas e
também um abalo econômico para
estados e municípios”, salientou.
Os dois secretários destacaram que, também em 2021, Minas passará por dificuldades. Eles
reforçaram que será necessária a
colaboração de todos os poderes

ceita total estimada para 2021 é de
R$ 105,7 bilhões, consideradas as
previsões de arrecadações estaduais (R$ 86,7 bilhões) e as receitas
intraorçamentárias (R$ 19 bilhões).
Já a despesa total projetada
para 2021 é de R$ 121,9 bilhões,
dos quais R$ 19 bilhões são de
operações intraorçamentárias. O déficit orçamentário para
2021, portanto, é estimado em R$
16,2 bilhões. São R$ 2,9 bilhões a
mais que o déficit previsto na proposta orçamentária para 2020,
que era de R$ 13,3 bilhões.
O governador destacou que
as reformas estruturantes feitas
no sistema previdenciário dos
servidores públicos estaduais resultarão em efeitos positivos e sustentáveis em médio e longo prazo.
“Entretanto, no curto horizonte do
próximo exercício fiscal, a projeção
é ainda de déficit substancial no
setor previdenciário”, afirmou.
Ele também enfatizou que
os efeitos da pandemia continuarão
a impactar a sociedade e a economia mineiras. “Mesmo que sob as
repercussões negativas em relação
às finanças públicas, o estado manterá as ações de enfrentamento da
pandemia em todos os âmbitos
de suas atividades, especialmente
as de saúde, educação, segurança, assistência social e incentivo
econômico”, disse na mensagem.
O projeto de lei da LOA estima
as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento
de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o
exercício financeiro de 2021.
A proposta é elaborada em
consonância com o PPAG 20202023 e com o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado
(PMDI), de forma a assegurar
o alinhamento estratégico do
governo do Estado, conforme a
mensagem.

Marcos da Luz: “Nossas propostas foram construídas
coletivamente através de grupos de estudos”

M

arcos da Luz e Chico Simões,
candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito de
Coronel Fabriciano pela coligação
“Fabri quer fazer mais e melhor”
(PT-PV-PSOL), apresentaram à Justiça
Eleitoral suas diretrizes programáticas
para o plano de Governo 2021/2024.
O município foi administrado
pelo PT no período de 2005 a
2016, sob a liderança dos ex-prefeitos Chico Simões e Rosângela Mendes, em diálogo com os
movimentos sociais, com distintos
setores da sociedade civil e em
sintonia com as políticas públicas
gestadas e implantadas a nível
regional, estadual e nacional.
“Naquele período, nossos governantes pautaram suas ações pela
prática permanente de ouvir as demandas sociais, dialogar, criar e fortalecer os canais de participação social,
e, ainda mais, liderar um projeto de
transformação social em sintonia
com os parâmetros fundamentais
do Estado Democrático de Direito,
formulados na Constituição Cidadã de
1988”, enfatiza Marcos da Luz.

De acordo com ele, “a gestão
da cidade naqueles anos sempre se
pautou na valorização da participação
popular, com destaque para o controle social sob as políticas públicas
executadas. Tal afirmativa pode ser
comprovada com a quantidade e
qualidade de conselhos municipais
existentes à época, que possuíam
uma atuação efetiva na concepção, execução e avaliação cotidiana
da gestão municipal, no controle,
na execução e, principalmente, na
formulação das políticas públicas
desenvolvidas”, ressalta. “Destaca-se
ainda que a administração de Coronel
Fabriciano fora alicerçada em boas
escolhas, passando a ser referência
em gestão pública”.
“Infelizmente, constatamos que
houve uma interrupção das iniciativas
até então adotadas, o que prejudicou
de forma considerável a qualidade
do serviço público na cidade, pela
atual administração, que implodiu as
formas de participação social, deixou
de adotar a estratégia de inversão
de prioridades que beneficiaram os
historicamente excluídos e instaurou

um ambiente sócio-político de intolerância, incompetência e descaso
com os interesses públicos”, denuncia.

Diretrizes programáticas
Segundo Marcos da Luz, a
coligação “Fabri quer fazer mais e
melhor” apresentou uma série de
diretrizes e princípios gerais que
norteiam o seu programa de governo, tendo como eixos transversais a
prioridade de políticas públicas que
favoreçam o combate ao racismo,
ao machismo, à precarização das
condições de vida da população
mais pobre e, sobretudo, seja capaz
de combater a violência nas relações de gênero, raça e classe social.
“Diferente dos concorrentes,
as nossas propostas foram construídas coletivamente, através de
grupos de estudos, lives temáticas
e também com a coleta de sugestões da população por meio de
plataforma digital de elaboração
participativa do programa de
governo, denominada ‘participar
para melhorar’”, ressalta.

C I D A D E S

3 a 10 de outubro de 2020

Unidade de saúde de Juiz de Fora tem menção
honrosa por trabalhos apresentados no Piauí
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O candidato a prefeito em
Belo Horizonte, Marcelo
de Souza e Silva, com o
empresário Carlos Dias,
da TAP Air Portugal

CANAL ABERTO

O aprimoramento de ações em
saúde, com envolvimento de todos
os profissionais, é possível. Isso foi
comprovado na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Furtado de Menezes,
onde o processo foi acelerado a
partir de março, com a chegada
dos residentes multiprofissionais
da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF) ao Programa Saúde da
Família (PSF).
O reconhecimento veio este
mês, com o recebimento de
“menções honrosas” concedidas
pela Universidade Federal do
Piauí (UFPI). Foram duas: uma
pela capacitação dos agentes
comunitários de saúde (ACS) e
outra voltada para toda a equipe
da unidade. A supervisora Ana
Márcia de Oliveira disse que
a capacitação continuada foi
incluída entre as atividades dos
residentes, o que contribui para
o aumento da experiência deles,
ao mesmo tempo em que ajuda
toda a equipe: “eles já fazem
parte do nosso trabalho”.

Os relatos da experiência dos
residentes foram feitos na 18ª Jornada Acadêmica de Odontologia
da UFPI, realizada on-line, entre
22 e 24 de setembro. Os trabalhos
foram intitulados “Capacitação
Multiprofissional da Equipe Saúde
da Família em Puericultura”, com
abordagens sobre crescimento e
desenvolvimento, calendário de
vacinação, direitos da criança e
do adolescente, amamentação
e saúde bucal na infância, entre
outras. A “Atuação dos Residentes
Multiprofissionais em Saúde da Família na Capacitação dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS)” foi
outro tema apresentado, com tratamento de assuntos transversais,
como violência contra a mulher e
transtornos mentais.
Os trabalhos foram desenvolvidos por Daniel Jackson Gonçalves,
residente como cirurgião dentista,
Pâmela Soares Oliveira e Amanda
Oliveira da Silva, em assistência
social, e Magali Carla Cordeiro e
Thalyta Nogueira de Souza, em

enfermagem. Toda a equipe da
UBS, cada um na sua área de conhecimento profissional, entretanto, contribuiu para a concretização
de ações de educação permanente
dos profissionais.
Os residentes foram convidados para levar a experiência à
Universidade do Piauí. Pela UFJF, a
orientação do grupo fica sob a responsabilidade da professora Isabel
Cristina Gonçalves Leite, da área
de odontologia. Na UBS eles são
acompanhados pela supervisora
Ana Márcia e Fernanda Martins
Bertocchi, ambas da enfermagem,
Eliana Neto, do serviço social, e
Hélia Nehme, da odontologia.
A unidade do bairro Furtado
de Menezes atende também à
Vila Ozanam e parte da Vila Olavo
Costa e do Poço Rico, em torno de
6 mil pessoas. O aprimoramento
dos profissionais é permanente. Os
agentes, por exemplo, se reúnem
com os residentes a cada 15 dias.
Os assuntos são definidos de acordo
com as necessidades identificadas.

Uberlândia recebe visita da Secretaria
de Estado de Saúde de Sergipe
Escolhida para ser um centro
colaborador de boas práticas na
saúde, a Prefeitura de Uberlândia
recebeu nos dias 29 e 30 de setembro, a visita de membros da
Secretaria de Estado de Saúde de
Sergipe e também do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS/SE). A comitiva conheceu os processos implantados na
Atenção Primária e que motivaram
a cidade a ser uma referência no
serviço para outros municípios.
Pelos mesmos motivos de excelência na saúde pública, a cidade
também recebeu a visita de representantes do Ministério da Saúde
no início deste mês.
  Desde o início da atual gestão
municipal, Uberlândia desenvolve
a padronização dos serviços de
saúde por meio da Planificação da
Atenção à saúde, denominado de
projeto Qualifica SaUDI. A iniciativa veio para ampliar o acesso da
comunidade às unidades de saúde e fortalecer a atenção primária

na cidade. As ações desenvolvidas
motivaram o Conselho Nacional
dos Secretários de Saúde (Conass)
a fazer de Uberlândia um centro
colaborador, sendo referência para
outras localidades que queiram
seguir os exemplos adotados.
Os visitantes conheceram
vários pontos de atenção à saúde
para acompanharem as metodologias importantes implantadas
no município, como a organização
dos processos nas unidades de
atenção primária, a integração
da atenção primária e atenção
ambulatorial especializada no cuidado de usuários com condições
crônicas (hipertensão, diabetes,
gestantes, doenças reumáticas,
etc.), organização da rede de
atenção à saúde da pessoa idosa e
as ações integradas das unidades
básicas de saúde com a rede de
urgência e emergência e atenção
hospitalar.
As visitas aconteceram nas Unidades Básicas de Saúde da Família

(UBSF) dos bairros Santa Luzia
e Novo Umuarama, na Unidade
de Atendimento Integrado (UAI)
São Jorge e Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão
Carneiro.

Muitos brasileiros nunca foram ao oftalmologista. Uma pesquisa feita para lembrar o Mês
Mundial da Visão mostrou que uma em cada 5
pessoas entre 18 a 24 anos nunca foi ao oftalmologista (21%) e apenas 10% fizeram a consulta
uma única vez na vida. Entre os entrevistados, 10%
assumiram que nunca foram e 25% disseram que
raramente, somente quando sentem algum incômodo nos olhos. Outro dado importante do estudo
é que há desinformação a respeito do glaucoma,
já que muitos desconhecem que a doença possui
a maior probabilidade de um quadro de cegueira
irreversível. Esse desconhecimento é preocupante,
pois há pessoas mais propensas a esse mal, com
maior probabilidade de desenvolvimento nos que
já têm casos na família com pressão intraocular
elevada. Para chamar a atenção, a Sociedade
Brasileira de Glaucoma (SBG) lançou a campanha
de conscientização “Não perca seu mundo de
vista, tenha um novo olhar para o glaucoma”.
Informações: Agência Brasil

Estudo aponta que o pior da pandemia já passou.
Epidemiologistas da Universidade de Princeton (EUA) elaboraram uma análise de como será a pandemia em diferentes
situações, com ou sem vacina, sugerindo que o pior já passou.
Em nenhum dos 8 cenários destacados pelos cientistas, a
COVID-19 volta a infectar tanta gente quanto em 2020. Em
2 deles, porém, a oscilação até 2025 tem picos anuais da
mesma ordem de grandeza, não muito menores do que foi
o de 2020. Alguns fatores cruciais para entender o futuro da
pandemia serão a eficácia da capacidade de distribuição de
uma vacina (caso surja uma), as características dos casos de
reinfecção por coronavírus, se acontecerem com frequência,
e a duração da imunidade natural que os contaminados
adquirem. Na hipótese mais otimista, caso a vacinação
comece no meio do ano que vem, o pico da crise sanitária
não se repete mais até 2025. Já em um cenário sem vacina
e com imunidade natural fraca), a COVID-19 pode voltar em
picos grandes. As pessoas têm que entender que a pandemia
ainda não acabou e, por isso, devem continuar com as medidas preventivas como lavar bem as mãos, usar máscaras e
manter o distanciamento social.

PLANOS DE SAÚDE AUMENTAM MENSALIDADES
A pandemia trouxe uma instabilidade sem precedentes para
quase todos os setores da economia brasileira, mas um dos que
mais lucraram foi o de planos de
saúde. Apesar de terem perdido
cerca de 400 mil clientes entre
os meses de maio e junho, a crise
sanitária fez com que os associados

reduzissem as consultas de rotina
e cirurgias. Agora, a pergunta
que todos querem saber é: por
que as operadoras aumentarem
os planos entre 15% e 20% se os
atendimentos diminuíram e o lucro
foi alto? Em junho, a Câmara dos
Deputados aprovou uma lei que
suspende reajustes por 120 dias,

porém ainda não foi votada pelos
deputados. Isso é mais um desprezo com a população que clama por
saúde e ainda tem que enfrentar
esse tipo de situação. Quando a lei
é de interesse dos parlamentares,
é votada e aprovada rapidamente.
O povo merece mais respeito por
parte dos governantes.

COLÉGIO IZABELA HENDRIX ENCERRA ATIVIDADES
Um dos mais antigos e tradicionais colégios de Belo Horizonte
encerrou as atividades nesta semana e se juntou a outras redes de
ensino que não resistiram à crise
do coronavírus. A notícia pegou de
surpresa os professores, funcioná-

rios, alunos e ex-alunos que passaram pela instituição centenária.
Agora, o Izabela manterá apenas
o seu centro universitário, com os
24 cursos presenciais e 10 à distância, sendo que, em 2021, estarão
disponíveis mais duas graduações

em farmácia e engenharia biomédica. Pelas informações, houve
mudança na gestão, redução do
quadro de empregados e, mesmo
amortizando as mensalidades,
não foi suficiente para solucionar
o problema financeiro.

CRISE ENTRE OS CASAIS CRESCEM NA PANDEMIA
A crise sanitária acarretou diversas mudanças, causando os mais
variados impactos na vida de todos.
Um dos mais recorrentes ocorreu nas
relações familiares. A convivência
a dois tem sido um desafio para
muitos casais. Para alguns, essa é
uma excelente oportunidade de
estar mais junto das pessoas queri-

das. No entanto, para outros, essa
proximidade expôs a fragilidade de
sentimentos dos cônjuges, em contraste aos distanciamentos periódicos que as obrigações profissionais,
acadêmicas e sociais impunham.
A consequência é que aumentou o
número de divórcios desde o início
da quarentena. Com o isolamento,

os ânimos ficam exaltados, o que
contribui para o crescimento de
discussões e brigas. Aliás, não podemos esquecer que, principalmente,
nestes tempos de altíssimo estresse,
por conta da convivência contínua
forçada, que o lar é o local mais
perigoso para mulheres vítimas de
violência doméstica.

Uberlândia como referência
O centro colaborador se efetivou por meio de um termo de
compromisso assinado entre a
Prefeitura de Uberlândia e o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) em agosto de
2019. Com a assinatura do termo,
ficou estabelecido que a cidade
é um local de visitas de gestores e
profissionais, bem como um centro
de capacitação de facilitadores.
Os centros colaboradores têm
o propósito de fortalecer e ampliar a cooperação técnica entre
estados e municípios, facilitando
informações e serviços, além de
estimular e apoiar o treinamento
e a pesquisa.

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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Cantando a bola: o futebol
na música popular brasileira
A
canção brasileira
se desenvolveu, ao
longo de sua história, agregando elementos de diversas
culturas: o lundu
africano, os cantos indígenas, as
modinhas portuguesas, as polcas
europeias, entre tantas outras expressões musicais. Aos poucos, os
temas das canções se tornaram um
retrato cada vez mais fiel da cultura
de nosso povo. E como amores
e paixões são temas recorrentes
na canção brasileira, a partir do
século XX, uma nova paixão do
povo brasileiro passou a marcar
presença constante no repertório
da música popular, o futebol.

A paixão se consolidou em
um momento parecido com o que
vivemos. Em 1918, o Brasil sediaria
o Campeonato Sul-Americano de
Futebol, que precisou ser adiado
por conta da pandemia de Gripe
Espanhola. A competição foi realizada no ano seguinte, 1919, e
o Brasil chegou à final contra o
Uruguai. O jogo foi decidido na
segunda prorrogação com um gol
de Arthur Friendenreich. A vitória foi
a primeira grande conquista do país
no futebol e veio em um momento
de grande comoção nacional,
sucedendo a uma pandemia que vitimou milhares de brasileiros, entre
os quais o recém-eleito presidente
da República, Rodrigues Alves.

O choro instrumental,
de andamento rápido,
traduziu musicalmente
os acontecimentos
daquela histórica
partida de futebol

O cenário propício para o nascimento da paixão pelo futebol foi
logo retratado pela música. Ainda
em 1919, Pixinguinha e Benedito
Lacerda compuseram a célebre
“Um a Zero”. O choro instrumental,
de andamento rápido, traduziu
musicalmente os acontecimentos
daquela histórica partida de futebol.
Na década de 1960, o compositor
Nelson Ângelo criou a letra da música, trazendo palavras para descrever
a emoção daquele momento.
O esporte preferido dos brasileiros é tema de muitas canções.
Algumas delas narram fatos e
descrevem personagens históricos,
enquanto outras são declarações
de amor pelo futebol e pelos elementos presentes nele. Há ainda
aquelas músicas em que o esporte
aparece de forma coadjuvante
para comunicar outra mensagem,
que não a futebolística – a exemplo de “Falando de Amor”, de Tom
Jobim, que diz: “quando passas,
tão bonita, nessa rua banhada de
sol, minha alma segue aflita, e eu
me esqueço até do futebol”.
Entre as músicas que celebram fatos e personagens, além
da pioneira “Um a Zero”, podemos nos lembrar de “Camisa
Dez”, de Hélio Matheus e Luís
Vagner, que criticava o então
técnico da seleção brasileira,
Zagalo, por não encontrar um
padrão de jogo para o time, nem
substituto para Pelé no meio de
campo. O atacante flamenguis-

Em 1967, Adoniran Barbosa também cantou seu amor pelo Corinthians
ta, Fio Maravilha, ganhou uma
música em sua homenagem
composta por Jorge Ben depois
“fazer uma jogada celestial” e
marcar o gol decisivo da vitória
do Flamengo em um amistoso
contra o Benfica, de Portugal.
Outro gol do rubro-negro carioca
foi narrado em forma de canção
pelo Trio Esperança na década
de 1970, porém, trata-se um gol
imaginado, fictício, marcado por
Paulo Cézar Caju. Essa música
chamada “Replay (o meu time é
a alegria da cidade)”, tornou-se
nacionalmente conhecida por ter
sido utilizada, no momento do
gol, em transmissões radiofônicas de partidas de futebol.

Tratando-se das declarações
de amor, os clubes de maiores
torcidas no país são o destaque. Na década de 1960, Silvio
Santos gravou a marchinha de
carnaval “Coração Corinthiano”,
composta por Manoel Ferreira,
Ruth Amaral e Gentil Junior, cujo
título original era “Transplante
Corinthiano”, fazendo alusão ao
primeiro transplante de coração
no Brasil, em 1967, e ao extenso
jejum de títulos do clube paulistano. Adoniran Barbosa também
cantou seu amor pelo alvinegro
em “Coríntia, meu amor é o
timão”. Neguinho da Beija-Flor,
nessa categoria, teve um insight:
sua composição “O Campeão” é

Emanuel Carneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

A história de sempre

A

Na edição do Superesportes,
do jornal Estado de Minas do dia
27 de setembro, em reportagem
assinada pelo jornalista Roger
Dias, é contada boa parte da
carreira do Thiago Galhardo,
mineiro de São João del-Rei,
artilheiro do atual Campeonato
Brasileiro, que brilha no Internacional de Porto Alegre. Ali há um
trecho de uma reprovação de um
teste no Atlético. Outros exemplos pipocam pelo Brasil afora e
nunca chegam uma explicação
razoável para tanta indiferença.
O time do Galo que começou
a partida contra o Grêmio não
tinha jogador de base que, antigamente, se chamava “prata da casa”.
Agora, olhem o Flamengo
e o Grêmio para não ir muito
longe. Quantas vitórias e quanto
dinheiro arrecadaram nos últimos anos com suas revelações
e elas continuam aparecendo.

O que temos visto em Minas
são promoções precipitadas, sem
a devida avaliação de jovens que
deveriam ser trabalhados (ou
não) nas divisões de base há
muito mais tempo e chegam ao
profissional como salvadores da
pátria. Em seguida são emprestados e depois desaparecem.
Triste sina.
Falta olho clínico, talento
entre os treinadores e dirigentes que atuam no setor, quase
todos ligados a empresários
meia-boca. Antes não era assim. Grandes jogadores eram
pinçados no futebol amador,
no interior e nas divisões de
base. A fonte não secou. Falta
cobrança, vontade profissional
e paciência. É muito fácil buscar
atletas que disputam a Copa
São Paulo e não acontece nada.
Esta incompetência está nos
custando caro.
Giuseppe Cacace

cada dia aumenta o
número de jogadores de destaque no
futebol brasileiro que
saíram de Minas ou passaram
por aqui e não tiveram bem
avaliadas as suas qualidades
para um futuro profissional
vestindo as nossas gloriosas
camisas.
É bem conhecido e já foi, por
nós, bastante comentado o caso
Bruno Henrique (foto), o craque
do Flamengo e que, na temporada passada, foi considerado o
melhor jogador da América, com
justiça, por sinal.
Bruno Henrique jogava num
time amador da capital mineira e
o máximo que conseguiu foi uma
curta passagem no Cruzeiro e depois Uberlândia. Praticamente
ninguém tomou conhecimento
dele. No Atlético, vindo da várzea, treinou e sumiu.

o seu consórcio multibrasileiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

um samba exaltação ao seu time,
mas em nenhum momento ele
dá nome à paixão. O resultado
é que diversas torcidas organizadas, de diferentes clubes do país,
adotaram o refrão como um de
seus cantos.
Os exemplos citados são uma
pequena amostra de como a música popular brasileira tem sido
utilizada para expressar o amor
pelo futebol. As canções são apenas uma das vertentes da relação
multidimensional entre o esporte
mais querido dos brasileiros e a
música. Portanto, segue o jogo
e o baile.
Fonte: Página 1 Comunicação
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