
Sucessão de Zema já
está em pauta nos

bastidores da política
Durante os debates da sucessão municipal, os es-

trategistas políticos já traçam um roteiro de como vai 
acontecer o projeto político de 2022. Por enquanto, os 
nomes lembrados para uma possível disputa com o gover-
nador Romeu Zema (Novo) são o do presidente da ALMG, 
Agostinho Patrus (PV), o do empresário Rubens Menin 
e o do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). Claro que 
tudo vai depender do resultado das urnas em 2020. Nos 
bastidores, comenta-se ainda a respeito da popularidade 
do atual governador mineiro que, apesar de enfrentar 
dificuldades financeiras no estado, tem uma boa imagem 
perante a população.
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PublicidAde AntiéticA de cirurgiAs
PlásticAs PreocuPA ProFissionAis

O uso exacerbado da prática 
de mostrar fotos “antes e 
depois” de cirurgias plásticas 
e intervenções estéticas para 

impressionar possíveis pacientes tem 
preocupado a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP). Usando 
de sensacionalismo, esse tipo de 
publicidade irreal atrai milhões de 
seguidores na internet. De acordo com 
Google Trends, em um ano, o interesse 
pelo termo subiu 50%. Segundo a 
categoria, além de antiético, o mé-
todo é considerado fake news já que 
não existe garantia de resultados. “A 
medicina não é produto de mercado, 
e sim de saúde pública. Um paciente 
que vê uma propaganda em uma foto 
de antes e depois pode acreditar que 
as mudanças serão iguais em todas as 
pessoas”, alerta o presidente da SBCP, 
Dênis Calazans.
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Na segunda rodada 
de entrevistas com can-
didatos à Prefeitura de 
Belo Horizonte, o edição 
do brasil conversou com 
o Cabo Xavier (PMB), Lu-
ísa Barreto (PSDB) e Pro-
fessor Wendel Mesquita 
(Solidariedade), mais 
três aspirantes à capital 
mineira nas eleições 
de 2020. Para que o 
eleitor conheça melhor 
as principais propostas 
de governo dos nomes 
integrantes dessa dis-
puta, perguntamos as 
mesmas questões aos 
postulantes e concentra-
mos em temas urgentes 
e relevantes para BH 
como saúde, educação, 
mobilidade urbana e 
economia. Acompanhe 
também pela internet, 
basta acessar www.edi-
caodobrasil.com.br/elei-
coesbh2020.

O home equity é uma modalidade pouco conhecida pelos 
brasileiros, mas bastante comum em países da Europa e nos 
Estados Unidos. Ela oferece empréstimo com juros menores 
que variam entre 20% e 25% ao ano e prazos maiores para o 
pagamento. Em troca, o cliente aceita ceder um imóvel quita-
do e em seu nome ao banco como garantia pelo crédito. “As 
taxas são bem abaixo do rotativo do cartão, cheque especial, 
empréstimo pessoal ou consignado. Além disso, o bem dado 
como garantia pode continuar sendo usado durante todo o 
período em que o contrato estiver valendo”, esclarece o eco-
nomista e especialista em finanças Thiago Soares.

lei de importunação
Sexual completa
2 anos no brasil

A Lei de Importunação Sexual que criminaliza com-
portamentos considerados libidinosos, como beijo sem 
consentimento, apalpadas, cantadas invasivas, além de 
situações como o ato de masturbar-se e ejacular em 
público, acaba de completar 2 anos. Emerson Tauyl, 
especialista em segurança pública, acredita que a lei 
defende o decoro feminino, fazendo com que importu-
nadores sejam punidos por suas atitudes.

conheça as propostas de
mais três postulantes à PbH
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Fernando Pacheco:
artista levou nome de
Minas para o mundo

Nascido em São João del-Rei e morando em Belo 
Horizonte, Fernando Pacheco dedica sua vida à arte. 
Ele, inclusive, foi responsável por levar o nome de 
Minas Gerais a países como os Estados Unidos, Chi-
na e Alemanha. Em um bate papo, Pacheco contou 
um pouco mais  de sua trajetória e projetos futuros.
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Empréstimo com imóvel como
garantia é alternativa a juros altos
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lei de importunação sexual completa 2
anos e é bem avaliada por especialistas

Há 2 anos era sancionada a Lei de 
Importunação Sexual (13.718), co-
nhecida como LIS. A regra tipifica e 

criminaliza comportamentos considerados 
libidinosos, como cantadas invasivas, beijar 
sem consentimento, apalpadas, além de situ-
ações como o ato de masturbar-se e ejacular 
em público.

Para o especialista em segurança pública, 
Emerson Tauyl (foto), a lei tem sido positiva, 
sobretudo, para as mulheres. Ele explica que 
a principal mudança foi o fato de, antes, im-
portunadores saírem pela porta da frente da 
delegacia, mesmo tendo sido denunciados. 
Hoje, o desfecho é diferente, favorecendo a 
vítima e não causando constrangimento. “Isso 
trouxe uma importante e robusta atuação em 
defesa do decoro feminino”, acredita.

o que se caracteriza como importuna-
ção sexual?

A característica principal da importunação sexu-
al está atrelada a atos considerados libidinosos, ou 
seja, práticas e comportamentos que têm a finali-
dade de satisfazer o desejo sexual de uma pessoa. 
Alguns exemplos são apalpar, lamber, masturbar-se 
e ejacular em público, além de outros que possam 
ter essa mesma característica. 

qual a importância de uma lei como 
essa no país?

Sem dúvida alguma, a norma trouxe uma 
importante e significativa mudança jurídica e algo 
que era corriqueiro em pontos de ônibus, no metrô, 
festas, etc, se tornou crime. 

Antes, a importunação acontecia, o indivíduo 
era conduzido para o distrito e, muitas vezes, saía 
junto com a própria vítima. Hoje, com a mudança 
da lei, grande parte desses importunadores, quan-
do caracterizado o ato libidinoso e praticado, é 
atuada em flagrante. Isso trouxe uma importante 
e robusta atuação em defesa do decoro feminino.

A lei de importunação sexual com-
pleta 2 anos. em sua opinião, ela tem 
sido válida?

A lei traz em seu bojo um resultado positivo. De 
um modo legal e jurídico, as coisas estão melhores 
do que no passado. Antes, as mulheres passavam por 
situações constrangedoras e se frustravam quando 
compareciam em uma delegacia, pois o importuna-
dor saía impune pela porta da frente. 

Esses 2 anos trouxeram uma grande conquista 
porque inúmeros casos tiveram desfecho de prisão 
em flagrante e várias instaurações de inquéritos 
policiais. 

como a pessoa que sofreu a importu-
nação deve denunciar?

O ideal é que a pessoa aja imediatamente. Isso 
porque os efeitos estão evidentes, seja uma teste-

munha, imagem ou áudio. Todo aquele cenário é 
de suma importância e quanto mais recente for, 
maiores são as provas, afinal, todo crime deixa um 
rastro. A denúncia pode ser feita pelo telefone 190 
ou do comparecimento num distrito. 

A pessoa pode ter dificuldade em 
provar a importunação?

O ato pode ser caracterizado por meio de 
testemunhas que presenciaram o ato, de imagens 
do circuito de câmeras ou até mesmo o próprio 
celular da vítima. No entanto, a palavra da pessoa 

importunada tem um peso ímpar, contudo, se es-
tiver carregada de provas, contribui bastante para 
a consumação do crime.

Atualmente, quais são as consequên-
cias para quem causa a importunação 
sexual?

As consequências vão desde a prisão em fla-
grante delito, até uma condenação com pena de 
reclusão de 1 a 5 anos. Isso se não constituir um 
crime de natureza mais grave.

O processo civilizatório se assemelha 
a uma régua que mede a evolução de 
costumes, princípios e valores, avanços e re-
trocessos. Nem sempre ocorrem mudanças 
que emoldurem a história do homem, prin-
cipalmente ante a paisagem de devastação 
que flagra crescente litigiosidade entre seres 
e nações, desvairada competividade no 
campo dos negócios e empreendimentos, 
luta acirrada entre grupos, alas e até credos 
religiosos, cada qual com a ambição de bri-
lhar na galeria dos maiores e melhores. Em 
alguns nichos, os avanços fluem sob a égide 
de pesquisas científicas em áreas como as 
ciências biomédicas, a inteligência artificial, 
a agricultura, a engenharia de produção.

Mas é inegável que, no sagrado altar 
dos valores, a humanidade vê esgarçada 
sua teia,  particularmente no plano da 
dignidade. A ambição, a luta do poder pelo 
poder, a inveja, a mentira, as falsidades que 
impregnam a interlocução entre as pessoas, 
enfim, a ideia de que se deve tirar proveito 
de tudo, constituem, entre outros, os braços 
que puxam o planeta para o seio de nossa 
ancestralidade. Olhe-se para esse mundo 
pandêmico como exemplo de interesses 
políticos, econômicos, geográficos, a de-
notar que nem a ciência pura está livre de 
injunções oportunistas, essas que atuam 
até na esfera eleitoral, como se constata, 
hoje, por aqui e por acolá, sendo bom 
exemplo a quadra eleitoral em que vivem 
os Estados Unidos.

A era do valor do compromisso está 
indo embora. Nossos pais e avós, ao firma-
rem negócios, garantiam pela palavra dada 
ao parceiro o fechamento do acordo. Os 

papéis em cartório apenas finalizavam uma 
cultura sagrada: a força da palavra dada. 
O débito, o crédito, a crença, a aceitação, 
a rejeição de alguma coisa tinham por trás 
o compromisso explícito. A identidade das 
pessoas e perfis era ancorada na conversa 
que ditava as regras do cotidiano. Claro, 
havia desavenças. E até mortes nos conflitos 
de famílias que lutavam pelo poder. Mas 
certo respeito se via até entre rivais.

A educação era um momento de gran-
deza. Os pais lutavam, suavam, apuravam 
seus recursos para formar os filhos. Não 
eram Bolsas de Valores que pescavam o di-
nheiro. Os pais guardavam seus mil réis em 
velhos e pesados cofres ou sob o colchão. 
Formar um filho, dar a ele a educação para 
enfrentar desafios do futuro – era o ideal 
dos chefes de família. Que exibiam orgulho 
pela prole bem educada, instruída. Rique-
zas foram investidas na educação dos filhos, 
a ponto de muitos terem morrido pobres. 
Porém, felizes.

O educador era uma referência. De 
saber, de grandeza, de boa orientação, de 
conjunção de bons propósitos. Pinço, aqui, 
um caso contado por um rabino durante 
um casamento. A historinha se alastra num 
vídeo que circula nas redes. Um ex-aluno 
encontra seu velho professor, aproxima-se 
e pergunta: “lembra de mim”? Responde o 
mestre: Não, quem é você? Ah, deve ter sido 
meu aluno. O rapaz relembra a situação 
ocorrida na escola. Viu um colega com lindo 
e caro relógio e o surrupiou. O menino,  ao 
constatar o roubo, abriu o bico. Quem foi, 
quem não foi? Balbúrdia. O professor fe-
chou a porta e pediu que todos formassem 

uma fila. O raptor ficou desesperado. Iria 
ser flagrado, pois o professor iria procurar 
o relógio em todos os bolsos. Surpresa: 
pediu para todos fecharem os olhos. E assim 
conseguiu recuperar o roubo. O ex-aluno 
continua a conversa: professor, o senhor 
salvou minha alma, minha dignidade. O 
senhor sabe que fui eu. O mestre: “não, eu 
nunca soube que foi você. Eu também 
estava de olhos fechados.

Belo exemplo de educador. Que não 
tinha intenção de punir, mas a de transmitir 
o legado de consideração pelo outro. Uma 
aula de dignidade. Que cai bem nesses 
tempos de acusações recíprocas, de falsida-
des, de ódio, de guerras fratricidas. Somos 
um mundo cheio de carências materiais. A 
fome ataca e mata milhões, principalmente 
na África e em pedaços da Ásia. Mas a fome 
espiritual, essa que esvazia nossos senti-
mentos, destrói nossas searas de valores, 
ataca grupos e classes, principalmente os 
habitantes de cima da pirâmide social, 
movidos pelo impulso da ambição.

Qual a razão? A vontade de poder. Niet-
zsche escreveu sobre “A vontade de Poder”, 
mas nunca publicou um livro com este 
nome. Após sua morte, a irmã Elizabeth 
lançou uma coletânea de notas inéditas. 
Ali se lê: Você quer um nome para este 
mundo? Uma solução para todos os seus 
enigmas? Este mundo é a vontade de poder 
e nada além disso! E vocês também são 
essa vontade de poder e nada além disso.

Essa maldita vontade, no meio da 
maior crise que o mundo atravessa na 
atualidade, ameaça expandir a Era do 
Mal.

A seca na seara dos valores

bancos digitais
modernidade é um caminho sem volta no processo de evolução da 
humanidade. Neste estágio da vida, acrescenta-se o constante avanço 
tecnológico, que ao lado da ciência, estão permitindo aos brasileiros 
viverem mais, atingindo a faixa etária dos 75 anos e com boa dose de 

vitalidade. Mas nem sempre foi assim e a realidade nas décadas de 1940 e 1950 
era bem equidistante, visto que naqueles idos, os homens e mulheres de 60 anos 
eram avaliados como “velhinhos”.

Para além desta constatação, existe um fato concreto, qual seja a ciência não 
dilatou o seu raio de ação a ponto de permitir os idosos terem a mesma agilidade 
dos mais jovens. Estas restrições físicas e do intelecto os fazem refém de muitas 
cenas, inclusive, sobre a possibilidade de evitar que, muitas vezes, a tecnologia 
avançada se mostre em duas faces. Em princípio, positivamente surge a facilidade 
de comunicação e conexão com parentes, negócios e com as coisas modernas 
do mundo atual. No lado oposto a essas benesses, ou seja, pelo lado negativo, 
registra-se concomitantemente muitas limitações para se permitir proativamente 
resoluções relativas ao processo de desenvolvimento da tecnologia. Eis aí uma 
realidade do século XXI.

Neste debate, que deveria ser do interesse de todos, pois o jovem de hoje 
certamente será o idoso de amanhã, há um tema intrigante. Nos referimos à 
concepção cada vez maior do sistema bancário brasileiro em incrementar o 
atendimento virtual, abandonando quase que tolamente o presencial.  Não se 
iludam senhoras e senhores. Os banqueiros desde os primórdios da era civilizada 
da Roma Antiga sempre demonstraram volúpia por ganhar dinheiro. Em verdade, 
a cada instante surge sempre um novo produto, aplicativo ou alguma possibilidade 
para movimentar os valores sem a necessidade da presença física nas agências.

Na pratica, os banqueiros almejam maior rentabilidade, sem se preocupar 
com os acontecimentos advindos a partir dessas oportunidades ocasionadas pelo 
denominado dinheiro de plástico, uso de internet, cartões, aplicativos e etc. Mas 
todos sabem que, paralelamente, esses aparelhos modernos fazem os golpes 
contra as pessoas usuárias do sistema crescerem. A Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) anuncia que, neste período de crise sanitária, houve aumento de 60% 
na tentativa de espertalhões ludibriarem os idosos. Os próprios representantes 
da Febraban comentam que as quadrilhas estelionatárias se aproveitam da 
vulnerabilidade dos consumidores mais velhos, sobretudo, por conta do maior 
uso do meio digital para resolverem as suas demandas.

Neste sentido, os bancos não oferecem qualquer segurança. Quando muito, 
fazem alguma reposição, mesmo assim mediante ações judiciais e ou pressão dos 
Procons. Em geral, cada cliente que trate de arcar com seus prejuízos. E os velhos 
não são os únicos que possuem dificuldades para movimentar com serenidade 
as suas contas digitais. Também as camadas mais pobres da população encon-
tram problemas para se introduzirem nesta modalidade de serviços, inclusive, 
pelo fato de ser notória a ausência de uma internet ou aparelhos de celular com 
capacidade para esse perfil de atendimento.

Roga-se para que o serviço bancário não seja totalmente para quem esteja 
conectado com o mundo digital. Aqueles que almejarem fazer o uso de forma 
presencial, que não seja negada a essas pessoas esta chance, afinal, todos têm 
o seu direito em uma democracia. Ademais, fica a indagação: essa digitalização 
exacerbada do sistema financeiro/bancário não aumentaria ainda mais a con-
centração de renda no Brasil?
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importante e significativa mudança jurídica e
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os possíveis adversários de
Zema nas eleições de 2022

O processo de votação para 
escolha dos prefeitos e 
vereadores de Minas 
acontecerão em 4 sema-

nas. Em alguns poucos municípios 
a disputa será resolvida somente 
no segundo turno, como em Belo 
Horizonte, Contagem, Uberlândia, 
Juiz de Fora, Uberaba, Ribeirão das 
Neves, Governador Valadares e Be-
tim. Enquanto isto, nos bastidores 
da política mineira, alguns grupos 
já começam a se organizar para o 
pleito majoritário de 2022.

Sucessão de Zema

Em todas as pesquisas realiza-
das até agora para aferir a prefe-
rência dos eleitores nas grandes 
cidades, concomitantemente a 
atuação do governador Romeu 
Zema (Novo) também foi ava-
liada. Institutos renomados des-
tacaram uma boa popularidade 
do chefe do Executivo estadual. 
Ou seja, se engana quem pensa 
que Zema está sem vontade de 
continuar na vida pública. 

As suas atitudes neste se-
gundo semestre são claras. No 
jargão popular, ele teria to-

mando gosto pela política. Seu 
estilo simples de administrar o 
governo mineiro parece ter caído 
na graça das pessoas. Se alguns 
não o julgam como um grande 
gestor, constatam que também 
não existem denúncias contra 
ele de falcatruas, desmandos e 
rudimentos tão comuns contra 
outros governadores.  Al iás, 
muitos deles prestes a serem 
afastados de seus postos por 
má administração do dinheiro 
público.

Mesmo diante da populari-
dade de Zema e faltando exatos 
2 anos para a eleição de gover-
nador de Minas, nomes que hoje 
estão nos bastidores da política 
estadual já são propalados como 
possíveis postulantes à disputa 
pelo Palácio da Liberdade.

  Na l i sta  referente  aos 
pré-candidatos já conhecidos 
da população, comentários nos 
bastidores da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) 
apontam o presidente da Casa, 
deputado Agostinho Patrus (PV), 
como uma das alternativas. Ele 
conquistou o respeito total de 
seus pares no âmbito do parla-
mento mineiro. “Se o governo do 
Estado não teve mais dificuldade 
até agora foi graças ao empenho 
do Agostinho, no sentido de dar 
grandeza aos debates públicos e 
envolver as demandas do Execu-
tivo perante o Legislativo”, diz um 
deputado próximo.

 Comparado ao peso do pre-
sidente da ALMG estão nomes 
como o do empresário Rubens 
Menin, já citado algumas vezes 

como uma possibilidade tanto 
para governador de Minas quan-
to para disputar até a Presidên-
cia da República. Isso em falar 
também do projeto político do 
atual prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD). Popular na 
busca pela reeleição, o dirigente 
municipal almeja galgar voos 
mais ambiciosos rumo à política 
estadual, caso seja efetivamente 
reconduzido ao comando da PBH.

Para completar a lista de pré-
-candidatos surge também o nome 
dos senadores Carlos Viana (PSD) e 
Rodrigo Pacheco (Democratas). A 
atuação de ambos nestas eleições 
municipais é frenética, ora ajudan-
do a costurar alianças, e agora, 
enfrentando o corpo a corpo e 
pedindo votos para seus afilhados 
em todas as regiões, inclusive, nos 
grotões do Norte de Minas.

Os dois parlamentares es-
tão inteiramente à vontade, 
pois em 2022 ainda estarão 
apenas na metade de seus 
respectivos mandatos e podem 
perfeitamente arriscar projetos 
mais audaciosos. Relativamente 
ao senador Antonio Anastasia 
(PSD), nada se sabe, a não ser 
de sua declarada vontade de 
se afastar da vida pública em 
definitivo.

Agostinho Patrus entrou na lista 
para disputar o governo de minas

empresário rubens menin é
lembrado para sucessão de 2022

Experiência pode fazer diferença na
disputa por vaga na Câmara de BH

léo burguês tem longa experiência como vereador

As eleições municipais 
deste ano, especial-
mente para o cargo de 
vereador, terão mais 

de 1.500 pessoas concorrendo a 
uma das 41 cadeiras na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH). Essa quantidade de can-
didatos faz de BH a capital com 
o maior número de pretendentes 
por vaga. 

A disputa pelo voto será grande 
entre os postulantes, principalmente 
se considerarmos que entre eles 
existem os experientes que foram ou 
são vereadores. Dentre os novatos, 
alguns já passaram pelas urnas, mas 
não conseguiram se eleger e outros 
vão disputar o pleito pela primeira 
vez. Já no meio dos experientes, 3 
nomes se destacam: Henrique Braga 
(PSDB), Léo Burguês (PSL) e Nely 
Aquino (Podemos), atual presidente 
da CMBH.

Burguês é o que tem o currículo 
mais encorpado, já presidiu o Legislati-
vo por dois biênios consecutivos (2011-
2012 e 2013-2014) e atualmente é o 
líder do prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
na Casa. Ele aprovou a Lei da Ficha 
Limpa Municipal e acabou com o 14° 
e 15° salário, devolveu R$ 158 milhões 
à PBH e na legislatura vigente, apro-
vou 100% dos projetos do Executivo.

Nely extinguiu o auxílio-paletó 
e congelou a remuneração dos 
vereadores por 4 anos. Henrique 
Braga reabriu o restaurante popular, 
atendendo 216.786 pessoas em um 
único ano e fornecendo alimentação 
pelo custo de R$ 3.

A experiência de estar à frente 
da CMBH de uma capital como Belo 
Horizonte conta muito, mas também 
traz mais responsabilidade e cobran-
ças de um eleitor que está cada vez 
mais exigente na hora de escolher 
em quem votar.
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Pleito na capital mineira servirá
de teste para os empresários

A s últimas campanhas 
ele i torais  têm s ido 
marcadas por debates 
nos quais, em muitos 

casos, os empresários foram vito-
riosos. Certamente, isso se deve a 
saturação do eleitor em apostar 
em nomes sem experiência na 
gestão pública e nos negócios 
em geral.  

Essa tendência de mudanças 
vem ocorrendo nesta última 
década, inclusive fora do Brasil. 
Foi a partir dessa realidade que 
aconteceram, por exemplo, a 
eleição o do então empresário 
do ramo da construção pesada, 
Alexandre Kalil (PSD) para a 
Prefeitura de Belo Horizonte, 
assim como João Doria (PSDB) se 
elegeu governador de São Paulo 
e Romeu Zema (Novo) para o go-
verno de Minas Gerais. Eles fazem 
parte dessa lista de pessoas que 
são vitoriosas em suas atividades 
particulares e se enveredaram 
para a vida pública. 

eleições de 2020 
Este ano, acreditando nessa nova 

postura do eleitorado, alguns nomes 
ligados ao mundo dos negócios 
estão participando da campanha 
visando às eleições de 2020 para a 
prefeitura da capital. Vale dizer que 
o próprio prefeito Kalil está com o 
nome em evidência, buscando sua 
reeleição. Para além desse panora-
ma, destaca-se o postulante Fabiano 
Cazeca (PROS). Atleticano declarado, 
é um dos grandes empresário de 
Minas. Sua empresa, no ramo de 
consórcios, tem centenas de funcio-

nários espalhados em todo o Brasil e, 
mesmo neste período de pandemia, 
não dispensou ninguém. “Temos de 
criar empregos e não demissão de 
trabalhadores. Eleito prefeito, irei tra-
balhar pela recuperação da capital 
mineira, com processos modernos 
de desenvolvimento”, garante.

O mais emblemático dos no-
mes nessa peleja de 2020 possivel-
mente seja o de Marcelo de Souza e 
Silva (Patriota). Licenciado do cargo 
a presidente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), a entidade é avaliada nos me-
andros econômicos como uma das 

mais conceituadas no ramo. Tem 
milhares de associados e, segundo 
pesquisa, a economia da capital 
mineira tem uma sustentação com 
base no comércio e lojas próximo a 
70%. E, por se tratar de um autênti-
co representante do empresariado, 
ao declarar-se candidato a prefeito, 
ele tem como foco contribuir para o 
soerguimento econômico, abrindo 
caminho e trazendo de volta o 
emprego e o crescimento de Belo 
Horizonte.

Outros nomes também fazem 
parte desta cronologia com ligações 
no setor produtivo e estão no páreo 
pela PBH. Veja, por exemplo, o 
candidato do Partido Novo, Rodrigo 
Paiva. Representante do segmento 
da informática, ele tem um perfil 
liberal e conta com apoio de Zema, 
segundo suas próprias palavras. 

Por fim, aparece ainda o de-
putado Bruno Engler (PRTB), 
que, apesar de jovem, apresenta 
bom desempenho neste início de 
campanha. Em suas redes sociais, 
o candidato faz questão de deixar 
claro sua ligação com o presidente 
Jair Bolsonaro.marcelo souza e silva é candidato à PbH
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Problemas à vista
As grandes empresas também possuem seus problemas 

neste período de pandemia. Um dos registros que merece 
destaque foi que muitos hospitais importantes tiveram uma 
enorme ociosidade. Inclusive, há relatos de empresas de eleva-
do porte, como o Mater Dei, que teria sido obrigado a demitir 
dezenas de funcionários. A conferir...

Amil x unimed
Está completando um ano que a empresa Amil, plano de 

saúde fortíssimo em São Paulo, se afastou do mercado mineiro. 
Eles ficaram instalados aqui por cerca de 3 anos, mas diante 
do segmento completamente dominado pela Unimed, os 
paulistanos bateram em retirada com a promessa de voltarem 
com mais pujança.

Sucessão no Sicepot
Já se comenta nos bastidores sobre a sucessão de emir 

cadar Filho, atual presidente do Sindicato da Construção 
Pesada de Minas Gerais (Sicepot-MG). Quem foi mencionado 
para voltar ao posto é o empresário Alberto salum. Até recen-
temente ele negava essa possibilidade, porém, como onde há 
fumaça pode existir fogo, seria oportuno aguardar a marcha 
dos acontecimentos.

A pandemia e a cemig
Um dos símbolos da resistência contra a privatização da 

Cemig, o engenheiro e ex-diretor da empresa Aloísio vas-
concelos comenta: “o tema está hibernado devido a esses 
problemas da pandemia. Mas, se o governo voltar a falar no 
assunto, apresentaremos nossas armas de batalha contra esse 
possível ato”, avisa.

ensinamento político
Em Brasília, a frase mais comentada nos bastidores da 

política ficou com o presidente da Câmara Federal rodrigo 
maia (DEM-RJ). Após reunião de conciliação com o ministro 
da Economia Paulo guedes, ele vaticinou: “A gratidão é uma 
coisa que não prescreve”.

A importância do turismo
Falando a jornalistas semana passada, a megaempresária 

luiza trajano (Magazine Luiza) comentou: “a volta da plena 
atividade do turismo é muito importante para a retomada do 
crescimento econômico. O segmento emprega os mais diferen-
tes perfis. Vai do funcionário que porta o diploma de primário 
a um dono de avião. Ou seja, uma quantidade enorme de 
pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva”.

sucessão em contagem
Em Contagem, terceiro maior colégio eleitoral de Minas, 

parece que a situação política e de sucessão vai ser resolvida 
antes mesmo do pleito. Segundo as últimas pesquisas, a 
deputada marília campos (PT) tem uma frente espetacular 
em relação aos demais concorrentes. “Mudança de cenário 
só se vier acontecer algo efetivamente muito grave”, dizem 
especialistas.

eleição em uberlândia
O deputado federal Weliton Prado (PROS-MG), que tem 

base eleitoral em Uberlândia, não quis ser candidato a prefeito 
pelo fato de saber que não teria chance de ser eleito. Essa é 
a avaliação de pessoas que conhecem bem os bastidores da 
capital do Triângulo Mineiro.

reforma necessária
Durante um evento na TV Cultura, o experiente empresário 

e ex-deputado federal, emerson Kapaz, mandou um recado 
para o governo federal: “se querem efetivamente diminuir 
as despesas, cuidem de fazer a reforma Administrativa. A 
partir daí, aparecem todas as condições para minimizar os 
pagamentos que hoje comprometem grande parte da arre-
cadação”, disse.
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edição do brasil entrevista mais três 
candidatos a prefeito da capital mineira

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 Cabo Xavier (PMB), Luísa Barreto (PSDB) e Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), 
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.

 Considero importante fazer PPPs para ajudar
a desafogar o sistema de saúde”

 BH precisa se entender como metrópole
e a prefeita ser uma liderança na RMBH”

 Planejo ampliar os horários das Unidades
Municipais de Educação Infantil para as 19h”

Opolicial militar e teólogo 
Cabo Xavier (PMB) disputa a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) pela primeira vez. Em 

2018, concorreu à eleição para o cargo 
de deputado federal, mas não garantiu 
uma vaga na Câmara. Para explicar o 
fato de o Partido da Mulher Brasileira 
ter um candidato homem, ele diz que a 
legenda não é para ser formada apenas 
pelo sexo feminino, mas para homena-
geá-las e incentivá-las a participar da 
política. Xavier também é presidente 
nacional do Partido da Defesa Social 
(PDS), que ainda está em formação e 
não pôde participar do pleito deste ano.

Ele afirma que todos os candidatos 
registram planos de governo e a grande 
maioria não consegue realizar aquilo 
que propuseram. “Um projeto perpassa 
por 3 situações para ser executado: 
viabilidade financeira, social e política. A 
minha ideia é descentralizar a prefeitura 
e ter mais diálogo com a população 
sobre as mudanças necessárias não 
apenas para a saúde, mas educação, 
mobilidade urbana, entre outras áreas 
da gestão”.

Além de ouvir os belo-horizontinos, 
Xavier considera importante fazer Parce-
rias Público-Privadas (PPPs) para ajudar 
a desafogar o sistema de saúde. “Um 
dos maiores problemas é a dificuldade e 
demora no atendimento. Na assistência 
primária, pretendemos desenvolver um 
aplicativo de celular, no qual o cidadão 
poderá se consultar direto com um 
médico de forma on-line. O profissional 
fará a avaliação e a marcação de exa-
mes, não sendo necessário enfrentar as 
longas filas nos postos de saúde. A PBH 
tem vários prédios ociosos que podem 
virar centros de atenção primária”.

O candidato também fala sobre 
suas propostas para melhorar o pro-
blema das enchentes na capital. “Belo 
Horizonte cresceu muito e sem um 
planejamento adequado. Para resol-
ver os alagamentos, a solução seria a 
criação de bacias para receber a água 
das chuvas. Isso já foi feito em diversas 
cidades e deu certo”.

Com relação à mobilidade urbana, 
aposta no resgate das ciclovias para 
desafogar o trânsito nos grandes 
centros. “Já não comportam a quan-
tidade de veículos. Outra solução para 
o transporte público seria a instalação 
do monotrilho, que utiliza energia 

limpa, são ecologicamente melhores 
e não ocupam tanto espaço dentro da 
estrutura da cidade”.

Sem aulas desde março por conta 
da pandemia de COVID-19, milhares 
de crianças estão com o ensino preju-
dicado. Nesse ponto, Xavier defende a 
utilização das ferramentas tecnológicas. 
“A automação será aplicada em tudo 
na nossa vida daqui para frente. É im-
portante tirarmos o melhor proveito, 
afinal, não sabemos até quando vai 
durar essa crise sanitária. Queremos a 
valorização do professor e sua perma-
nente qualificação”.

Ainda no campo da educação, ele 
almeja a reestruturação do modelo atu-
al. “Nossas instituições precisam de um 
pouco mais de disciplina, pois ajuda na 
formação do indivíduo. Além do ensino 
básico, pretendemos tornar a escola 
uma extensão da casa do estudante, 
com práticas recreativas, esportivas, 
culturais e artísticas. A alimentação ade-
quada aos alunos, principalmente os de 
baixa renda, também é fundamental”.

Assim como no Brasil, a economia 
em Belo Horizonte foi fortemente afe-
tada com o fechamento de empresas 
e o desemprego. “Essa é uma questão 
complexa e envolve o governo federal 

e estadual. A capital fechou muito cedo 
e estendeu demais o processo. A admi-
nistração adotou todas as medidas para 
preservar a saúde, mas se esqueceu de 
outros protocolos para não sufocar as 
atividades comerciais”.

A proposta do candidato é chamar 
o comércio para o diálogo, principal-
mente as pequenas empresas. Ele 
visa implementar o sistema de coo-
perativismo, gerando mais trabalho 
e renda sem onerar o empregador 
com altas cargas de impostos. Planeja 
ainda trazer um banco municipal para 
o desenvolvimento econômico. “A PBH 
pode subsidiar essas parcerias com a 
finalidade de obter recursos para os 
cidadãos retomarem seus negócios, 
assim como fornecer treinamentos 
com o objetivo de qualificar a mão de 
obra para recolocação das pessoas no 
mercado de trabalho”.

cabo Xavier (Pmb), 48, é policial militar
e concorre ao lado de Paula maia

(Pmb) como vice-prefeita

luísa barreto (Psdb), 36, é servidora pública
 estadual e concorre ao lado de Juvenal

Araújo (Psdb) como vice-prefeito

Nascida na capital, Luí-
sa Barreto é graduada 
em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental. 

Como servidora pública estadual 
de carreira da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) ocupou 
a função de secretária-adjunta no 
governo de Romeu Zema (Novo). 
Tem patrimônio declarado de 
R$ 137.886,65.

Como gestora diz que Belo Ho-
rizonte precisa assumir o papel de 
liderança, o que acredita ser um dos 
pilares para retomada da economia 
da capital e regiões metropolitanas 
na pós-pandemia. “Quando uma 
indústria se instala em Contagem 
ou Nova Lima, os empregos gera-
dos beneficiam também os belo-
-horizontinos. É fundamental que 
BH passe a se entender como parte 
de uma metrópole e que a prefeita 
da cidade seja uma liderança na 

região metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH) para um processo 
de desenvolvimento econômico que 
abranja, também, os municípios do 
nosso entorno”, afirma. 

Ainda sobre a economia, enten-
de que o  setor de comércio e servi-
ços é o que mais agoniza. “Nesse 
segmento, temos muitas micro e 
pequenas empresas que têm dificul-
dades de acessar linhas de crédito e 
ações de apoio em geral. Vamos 
implantar um Centro de Recuperação 
de Negócios para ajudar a conectar 
essas companhias com quem oferece 
apoio, como instituições de fomento 
e o Sistema S. Nesse local, a prefeitu-
ra também irá realizar a escuta dos 
empreendedores para compreender 
como o processo deve ser menos 
burocratizado”, diz.

Para a questão das constantes 
enchentes na capital quer obras 
estruturais. “São melhorias caras, 
complexas e demoradas. Por isso, 
devem ser selecionadas aquelas mais 
relevantes, como a Avenida Vilarinho. 

Uma das nossas prioridades é a im-
plantação de parques lineares como 
forma de garantir que a água das 
chuvas tenha o escoamento devido. 
Além de contribuírem para a redução 
de enchentes, esses parques ainda 
irão oferecer alternativas de lazer para 
a população. É importante também 
que seja incentivada a implantação 
de soluções para ampliar a infiltração 
de água no solo de terrenos e imóveis 
particulares. A colocação de telhados 
verdes, de valas de infiltração e de 
captação de água de chuva nesses 
locais deve ser recompensada com 
reduções no IPTU”, diz. 

Na educação, julga que o momen-
to é crítico. “Mesmo antes da pande-
mia, as escolas municipais amargaram 
um péssimo resultado no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb). Nossa proposta passa por uma 
modernização do ensino. Atualmente, 
as crianças e os jovens se interessam 
muito pela tecnologia. Não é possível 
termos um mundo digital e escolas 
paradas no tempo”, declara.

Para a saúde, propõe: pron-
tuário eletrônico, parcerias com a 
rede privada para a realização de 
exames (modelo do Corujão da 
Saúde em São Paulo), rodízio de 
médicos especialistas nas regionais, 
telemedicina e informações em 
tempo real sobre o prazo de espera 
para atendimento em Unidades 
de Pronto Atendimento  (UPAs) e 
postos de saúde.

Após atuar como vereador 
em Belo Horizonte e depu-
tado estadual, o Professor 
Wendel Mesquita concorre 

à prefeitura da capital. A saúde 
pública tem espaço de destaque em 
seu plano de governo. “Quero criar 
o projeto Hospital para Todos, que 
visa a construção de convênios com 
as redes e hospitais particulares a fim 
de trazer atendimento para toda a 
população. A ideia já foi implemen-
tada em São Paulo e outras capitais 
e tem dado muito certo”.

O candidato almeja retomar a 
Parceria Público-Privada (PPP) do 
governo Marcio Lacerda. “Vamos 
aprimorar as estruturas físicas das 
unidades de saúde, criando uma 
condição de atendimento mais 
eficaz. Para melhor assistir à po-
pulação, pretendo implementar 
tecnologia aos atendimentos com 
prontuários eletrônicos, em que 
qualquer médico possa ter acesso às 
informações do paciente”.

Antes mesmo de se tornar ve-
reador, Mesquita já demonstrava 
preocupação com os estragos que 
a chuva costuma causar na capital. 
“Criei na época o movimento BH 
Sem Enchentes. Depois, como vere-
ador, elaborei vários projetos de lei, 
incluindo um que traz orçamento 
específico para o combate às en-
chentes. Naquele tempo, Alexandre 
Kalil (PSD), destinou R$ 100 milhões 
para a proposta”.

Ele visa ainda um planejamen-
to para obras. “Quero intervir na 
Avenida Professor Clóvis Salgado, 
na Cristiano Machado, na Tereza 
Cristina e em todos os pontos mais 
críticos da cidade”.

A educação também receberá 
atenção. “Essa área passa por um 
momento crítico, por isso preci-
samos correr atrás do prejuízo. 
Pretendo colocar cada ano em 6 
meses para que nenhum aluno 
fique prejudicado devido à pan-
demia. Além disso, vou investir 
fortemente na universalização da 
educação, trazendo reestruturação 
para as quadras e laboratórios de 

informática das escolas municipais. 
Um projeto bem parecido com o 
‘Mãos à obra’, criado pelo governo 
de Minas”.

A tecnologia também é algo 
que chegará para a educação. “Vou 
colocar wi-fi gratuito nas escolas e 
esse dispositivo será aberto à noite 
para a comunidade do entorno. 
Além disso, planejo trabalhar na 
extensão dos horários das Unidades 
Municipais de Educação Infantil 
(Umeis) de 17h para às 19h, aju-
dando os pais que trabalham até 
mais tarde”.

O candidato pensa ainda em 
investir financeiramente nos alu-
nos. “Vou criar o projeto Poupança 
Jovem, que o governo de Minas 
já teve no passado. Nele, os estu-
dantes do ensino fundamental, ao 
concluírem cada série com média 
de 70% das notas, recebem um de-
pósito em conta e podem retirar no 
fim do ano letivo. Além disso, quero 
instituir o projeto Tarifa Estudantil, 
no qual o aluno da rede pública 
pague apenas R$ 2 no transporte 
até a escola”.

Professor Wendel mesquita (solidariedade),
40, é formado em comunicação social

e concorre ao lado de sandra bini
(solidariedade) como vice-prefeita
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Mesquita finaliza lamentando 
pelo fechamento de grandes em-
presas este ano. Para tentar reaver 
esses empreendimentos, ele visa 
a criação do microcrédito. “Quero 
fortalecer a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, que teve 
um orçamento irrisório em 2020. É 
preciso investir na pasta, incentivar 
o comerciante, reduzir a carga tribu-
tária e elaborar a isenção de IPTU 
para os lojistas que retornarem aos 
seus estabelecimentos”.

sucessão em bH
Todas as vezes que o PT assumiu a Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), as esquerdas estavam unidas. Porém, neste 
pleito, o PT está para um lado, o PCdoB para outro, o PSOL 
em outra frente e até o PCO atua sozinho. “Com a esquerda 
dividida, o bicho papão vai adorar”, comenta-se na porta do 
tradicional Café Nice.

Artigos falsos
Ao avaliar o quadro da crise sanitária, o médico e diretor do 

Instituto Butantan, dimas covas, comentou: “uma média de 
80% de todas as publicações referentes à COVID-19 são falsas ou 
contém informações truncadas. Um verdadeiro lixo! Por conta 
disso, as pessoas, às vezes, são induzidas a usarem remédios 
sem receita, mas que na realidade estão sendo medicadas de 
maneira indevida”.

copasa x vale
Pessoas que estiveram em Brumadinho, recentemente, 

dão conta de que as obras para captação de água do Rio Pa-
raopeba, com a finalidade de abastecer o sistema Rio Manso, 
podem não ficar prontas até o próximo mês como era previsto 
no início do projeto. A Vale e a Copasa fizeram uma parceria 
para tentar resolver o problema de possível desabastecimento 
na região metropolitana.

Proposta radical
Irado com tanta falácia de Brasília, o filósofo luiz Felipe 

Pondé aconselhou: “para conseguir dinheiro destinado a 
financiar os programas sociais basta cortar em 50% os salá-
rios e os gastos em geral de todos os serviços públicos e dos 
funcionários da capital federal durante um ano. Aí, o problema 
estaria solucionado”, afirmou.

sem privatizações
Segundo jornalistas da crônica política de Brasília, o pro-

grama de privatizações do governo federal subiu no telhado 
desde o mês passado, quando foi oficialmente formalizada a 
parceria entre o presidente Jair bolsonaro e os deputados do 
Centrão. “Mesmo assim, o assunto permanece e as promessas 
de campanha continuam valendo”, avaliam os comunicadores.

lacerda e a PbH
Irritado com a quantidade de pessoas que vão ao seu 

encontro apenas para solicitar ajuda financeira para as 
campanhas, o ex-prefeito de Belo Horizonte, marcio lacerda, 
desabafou semana passada. “Se soubesse que seria esse desas-
sossego todo, eu preferia ter me candidatado. Já não aguento 
mais tanta pressão por grana”, teria dito lacerda.

duração limitada
Para os especialistas de Brasília, a recente paz entre o 

presidente da Câmara Federal, rodrigo maia (DEM-RJ), e o 
ministro da Economia, Paulo guedes, tem tempo determinado 
para subir no muro quando começar a disputa pela presidência 
da Casa, ou seja, daqui a 40 dias. A conferir...

eleição em nova lima
Na região da grande BH, a situação política mais intensa 

está em Nova Lima. De um lado, a liderança do atual chefe 
do Executivo vitor Penido (DEM) sendo colocada à prova. Do 
outro, o nome do ex-prefeito carlinhos rodrigues (PDT), que 
está gerando uma celeuma imensa na cidade, inclusive, com 
acionamento do Judiciário. O bicho vai pegar, ora se vai.

Política em lagoa santa
Pessoas próximas ao ex-prefeito genesco Aparecido Filho 

(MDB) estão reafirmando que, efetivamente, a pretensão de 
ser candidato a prefeito nesta eleição estaria suspensa por 
decisão judicial.
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54% do varejo mineiro espera ser
impactado pelo dia das crianças

Ainda assim, 44% acredita em vendas piores que ano passado

Fato recente um empre-
sário muito bem-suce-
dido profissionalmente 
deixou a equipe do go-

verno federal, declarando que 
perdeu a confiança no trabalho 
que se propôs a realizar. Logo 
que entrou, solicitou um levan-
tamento das estatais brasileiras 
e lhe entregaram uma relação 
com 184 empresas. Causou 
estranhamento não encontrar 
Pasadena na lista. Decidiu fazer a 
sua pesquisa própria e encontrou 
699 empresas sob a gestão do 
governo, um Estado empresário 
que não devia existir. Começou aí 
o seu empenho em mudar esta 
situação, aliás, um dos motivos 
que o levou a aceitar o convite 
do governo. Os 19 meses que 
integrou a equipe foram funda-
mentais para que conhecesse as 
entranhas da máquina pública. 

Chamou a sua atenção o 
grupo sociopolítico representa-
do pelos servidores públicos dos 
3 poderes, responsável pelos 
entraves de mudanças conside-
radas essenciais “um tanto de 
corporações oportunistas que 
em certo momento conjugam 
dos mesmos interesses”. Não 
tem o menor empenho que 
as coisas mudem e seu cor-
porativismo é extremamente 
competente. Além do mais, o 
custo de manutenção deste fun-
cionalismo é um dos maiores 
do mundo. 

A renda média per capita do 
cidadão brasileiro é de R$ 32 
mil. A menor é do Maranhão 
com R$ 13mil. São Paulo, o 
mais rico e industrializado é 
de R$ 47 mil. A de Brasília é de 
R$ 81 mil. Ou seja, a que nada 
produz tem a maior renda per 
capita. Existe uma proposta de 
reforma que mantém uma casta 
de servidores públicos ao custo 
de 13.7% do Produto Interno 

Bruto (PIB), representando 
R$ 328 milhões ao ano. Como 
comparação com este valor, em 
2 anos, daria para construir 6.5 
milhões de casas, terminando 
com o problema habitacional 
do país. A propalada reforma 
Administrativa deixa muito a 
desejar, pois não alavanca os 
servidores públicos do Executi-
vo, excluindo aqueles que têm 
direito adquirido, mas sim os 
que podemos dizer “privilégio 
adquirido”. O primeiro passo foi 
a reforma da Previdência mas 
que sozinha pouco fará. Faltam 
ainda outras, como a Tributária, 
a Administrativa, a Política, 
sendo fundamental para que 
aconteçam a conclusão de um 
pacto federativo entre os três 
poderes e as esferas adminis-
trativas do país. 

A Cia. Docas do Maranhão 
- Codomar, recém-fechada, 
gastou 32 meses para ter suas 
atividades encerradas, sorven-
do nosso dinheiro. Outra, o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) está contrário à extinção 
da Ceitec, aquela empresa 
famosa de chips no Rio Grande 
do Sul, que não fabrica nada, 
importando da Ásia para co-
locar nas orelhas dos bois. Ela 
não produz nada, compra e 
revende no mercado, é uma co-
merciante. Temos uma estatal 
para revender chips. No ano de 
2018 o governo investiu nesta 
empresa R$ 86 milhões e ela 
faturou R$ 3 milhões, gerando 
um prejuízo de R$ 83 milhões 
e está aberta há mais de 10 
anos. O ministro Dias Toffoli, 
recém-saído da presidência 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), no último dia de sua 
gestão, deu um aumento na 
remuneração dos juízes. Ainda 
em 2018 foram gastos R$ 18 
bilhões com as empresas esta-

tais deficitárias e dependentes. 
Dinheiro para as estatais, o 
governo tem, mas para dar 
dignidade ao cidadão, saber ler 
e escrever, não tem. O estado é 
enorme, gigante, tudo a custa 
de nós, cidadãos pagadores de 
impostos. 

A dívida bruta já está em 
90% do PIB, podendo chegar 
em 100% e terá consequências 
no custo da dívida, pois terá 
que pagar os juros anualmen-
te, refletindo diretamente no 
investimento ao saneamento, 
merenda escolar, segurança, 
entre outros. Se o Brasil fosse 
um país da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), seríamos o 
13º em maior carga tributária. 
A da Suíça é de 28,5%, a nossa 
é de 41%, sendo a soma da Áus-
tria, Austrália e Bélgica. 

Vejam que interessante, 
durante a pandemia, Chile, 
Equador, Paraguai e Argentina, 
cortaram parte dos salários dos 
servidores. Mas aqui o Supremo 
decidiu que não pode reduzir 
carga horária e tampouco a 
remuneração. Só pode o cida-
dão privado, que presta serviço 
ao setor privado. O cidadão 
normal paga a conta de alguns 
privilegiados. 

Olha a irresponsabilidade 
dos governos anteriores, gas-
taram mais do que podiam, 
deixando um Brasil de desi-
gualdades e pobreza. Aumen-
tar impostos não é a saída. A 
solução é reformar o estado. 
Todos nós temos arraigados 
em nosso DNA o espírito de 
cidadania. Todos nós queremos 
o melhor para o nosso país. É 
fundamental que procuremos o 
melhor caminho, beneficiando 
a todos  e que saibamos dar a 
melhor resposta quando nos 
perguntarem: Que país é este?

O Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças de 
Minas Gerais (IBEF-MG) irá 

promover, em dezembro, a 35ª 
edição consecutiva do prêmio 
“Executivo de Finanças do Ano 
- O Equilibrista”. O evento tem 
como objetivo homenagear os 
executivos de finanças que mais 
se destacaram durante o ano na 
gestão. 

A votação de associados 
vai até o próximo dia 13 de 
outubro. Em 2020, a cerimônia 
de premiação será realizada 
excepcionalmente de forma 
virtual – diretamente da sede 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
parceira do IBEF-MG na cessão do 
espaço e apoio logístico. 

Este ano foi difícil para as 
empresas que precisaram se 
adaptar continuamente ao 
“novo normal” trazido pela 
crise e recessão. Mais do que 
nunca, os profissionais da área 
de finanças se tornaram estra-
tégicos para as organizações se 
planejarem no enfrentamento 
das adversidades da pandemia. 
Diante desse cenário caótico, 
grandes desafios surgiram, 
fazendo com que os obstáculos 
de uma crise sem precedentes 
e de um intenso isolamento 
social fossem contornados, e 
os CFOS foram chamados ao 
protagonismo, como um agente 
transformador e estratégico. 

A premição é reconhecida 
como a maior homenagem 

aos executivos de finanças 
do estado. A ganhadora em 
2019 foi Ana Cristina Sanches 
Noronha, CFO da Anglo Ame-
rican Minério de Ferro Brasil. 
O prêmio é considerado o 
“Oscar” do mundo das finanças 
e mostra que as empresas são 
capazes de crescer, mesmo em 
momentos de crise. “Através da 
entrega do troféu ‘O Equilibris-
ta’ ao profissional escolhido, o 
IBEF Minas Gerais homenageia 
também todos que possuem o 
perfil do executivo de finanças 
representado pela escultura, 
reconhecendo em cada um a 
coragem, a objetividade, a ra-
cionalidade e o equilíbrio”, des-
taca o presidente do IBEF-MG, 
Camilo Lelis.

Que país é este?

Prêmio equilibrista 2020 vai homenagear
profissionais de finanças que se destacaram

onsiderada a segun-
da melhor data para o 
comércio no último se-
mestre do ano, o Dia das 

Crianças cumprirá o papel de ter-
mômetro da volta das atividades 
em Minas Gerais. Esta é a primeira 
comemoração com lojas abertas 
desde que o estado flexibilizou as 
medidas para funcionamento. No 
geral, a percepção do empresário 
é de um cenário pessimista. Apesar 
de o período gerar um impacto 
positivo para 54,1% do comércio 
varejista, 43,8% acreditam que 
as vendas em 2020 serão piores 
que as do ano passado contra 
32% que creem em aumento do 
consumo e 24,2% que esperam 
vendas iguais a 2019. Os dados 
são da pesquisa “Expectativas 
do Comércio Varejista – Dia das 
Crianças 2020”, elaborada pela 
Fecomércio MG.

Para o economista da Feco-
mércio, Guilherme Almeida, a 
principal mudança em relação 
a anos anteriores é no desem-
penho das vendas. “Existe certo 
pessimismo, ditado pela cautela, 
nas expectativas empresariais. Os 
empresários do varejo mineiro 
que esperam vendas melhores 
em 2020 somam 32%, em 2019 
eram 59,8%. Na outra ponta, 
aqueles que acreditam em ven-
das piores, totalizaram 43,8% 
este ano frente a 16,3% em 2019. 
Essa expectativa deteriorada é 
fruto do cenário de pandemia e 
das condições desfavoráveis ao 
consumo familiar, como o alto 
desemprego e o achatamento 
da renda”, diz. 

De longe, a pandemia do 
novo coronavírus (71,9%) é a 
principal razão para o desânimo 
do empreendedor. Outros motivos 
(10,4%), a crise econômica e a 
falta de produtos (7,3%) também 
foram citados pelos entrevistados. 
Do lado otimista, a esperança 
(28,6%) e o auxílio emergencial 
disponibilizado pelo governo 
(18,6%) motivam a expectativa 
de vendas superiores às de 2019.

De acordo com o estudo, os 
segmentos que devem se so-
bressair durante o período são: 
o comércio de livros, jornais, 
revistas e papelaria (60,0%); 
supermercados, hipermercados, 

produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (59,0%); tecidos, vestu-
ários e calçados (57,8%); outros 
artigos de uso pessoal e domésti-
co (55,6%) e itens farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (52,3%). O 
ticket médio esperado pelo co-
merciante do estado não deve ul-
trapassar R$ 200 e, para 33,2%, 
a tendência é que este valor seja 
parcelado no cartão de crédito.

No que diz respeito aos es-
toques, a maioria das lojas já 
recebeu encomendas para a data 
(57,2%), 19,7% já realizaram os 
pedidos, mas ainda não estão 
preparadas para o consumidor e 
18,3% não realizaram compras.

Segundo o economista, em 
ranking de vendas, tradicional-
mente, o Dia das Crianças só 
perde para o Natal e o Dia das 
Mães. “O comércio conta com 
as datas comemorativas e seu 
apelo emotivo e comercial para 
alavancar as vendas. O desem-
penho no Dia das Crianças é 
fundamental para o setor, porém 
ainda temos outros períodos 
importantes como a Black Friday 
e o Natal, que impulsionam o 
faturamento. Essas duas últimas 
datas, por sinal, beneficiam-se 
mais da conjuntura favorável, 
com injeção de recursos do 13º 
salário e o aumento de empregos 
temporários”, complementa.

__________________________

contexto do 
comércio estadual

__________________________

Dados do governo fede-
ral apontam que, de março a 
agosto, foram fechadas 60.091 
empresas em Minas Gerais. Os 
motivos não são especificados 
e podem ter ocorrido em decor-
rência de diversos fatores, não 

somente como consequência da 
pandemia.

Ainda assim, na análise de 
Almeida, a atividade econômica 
vem mostrando sinais de recu-
peração em relação ao período 
de maior isolamento social. 
“Os dados de vendas, tanto do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) quanto do 
Índice Cielo de Varejo Ampliado, 
demonstram crescimento. Os 

números do emprego formal já 
sinalizam uma reversão, com 
o decréscimo nas demissões 
e  expansão nas admissões. 
Somente em agosto, foram ge-
rados 28.339 postos de trabalho 
formais em Minas Gerais. Cabe 
destacar, porém, que os resulta-
dos ainda são tímidos frente ao 
mesmo período do ano passado, 
mas a sinalização de recupera-
ção já se faz presente”, finaliza.

“Existe certo
pessimismo,
ditado pela
cautela, nas
expectativas

empresariais”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Home equity está em crescimento e possui
juros que variam entre 20% e 25% ao ano

Quem precisa recorrer a um 
empréstimo pessoal no 
Brasil sabe que os juros são 
bem elevados, podendo 

chegar aos 300% ao ano. Em muitos 
casos, o consumidor pode até ter a 
sua dívida inicial triplicada. A razão 
para os valores é justamente o risco 
envolvido nesse tipo de operação, 
visto que o banco não tem como ter 
certeza de que o tomador irá pagar 
a quantia emprestada. Porém, uma 
modalidade ainda pouco conhecida 
é o home equity, que coloca um 
imóvel como garantia e permite que 
a instituição financeira cobre taxas 
mais baixas, que variam entre 20% 
e 25% ao ano.

O economista e especialista 
em finanças Thiago Soares explica 
que esse tipo de empréstimo é 
muito comum em países da Europa 
e nos Estados Unidos. “O termo 
em inglês acabou sendo adotado 
também no Brasil. A modalidade 
está se popularizando por aqui, 
mas já pode ser considerada com 
uma das melhores opções para 
quem está em busca de crédito 
mais barato. Os juros são baixos, 
pois a pessoa ou empresa aceita 
ceder um imóvel quitado e em seu 
nome ao banco como garantia, 
mas somente até o montante ser 
pago”.

Ainda segundo Soares, os gran-
des bancos já oferecem o home 
equity, inclusive, existem até fin-
techs que concedem empréstimos 
em que a garantia é o imóvel. “As 
pessoas ainda têm um pouco de 
receio de perder o bem, mas o úl-

timo objetivo do banco é executar 
a garantia. Esse é um mercado que 
tende a se desenvolver com mais 
força nos próximos anos”.

Os contratos desse tipo de 
operação são regidos pelas re-
gras da alienação fiduciária. “A 
propriedade fica condicionada 
ao pagamento de uma dívida. 
Se acontecer de a instituição 
financeira ser obrigada a exe-
cutar a garantia, o imóvel vai 
a leilão para quitar o débito. 
Quem tomou o crédito ainda 
pode receber a diferença, caso 

o valor arrecadado na venda for 
superior ao total devido”, afirma.

Quem recorreu ao home 
equity par concretizar o sonho 
antigo de ter sua confeitaria é a 
empresária Flávia Dias. “Desde a 
minha adolescência eu já tinha 
o hábito de fazer doces, bolos e 
tortas e nutria esse desejo de ter 
meu próprio estabelecimento. 
Procurei diversas formas de obter 
crédito e todas estavam com os 
juros nas alturas. Essa opção de 
colocar um imóvel como garantia 
foi a mais barata que encontrei”.

Flávia solicitou R$ 80 mil e 
pretende pagar em 10 anos. “Usei 
o dinheiro para comprar os utensí-
lios necessários, além de matéria-
-prima. Também serviu para fechar 
um contrato de aluguel por 2 anos 
e a reforma do local para que ficas-
se do meu jeitinho. Ainda contratei 
3 pessoas para me ajudar no caixa 
e ficar por conta de receber e des-
pachar os pedidos pelo delivery. 
Sei que vou ficar endividada por 
um longo prazo, mas o negócio 
tem dado certo e gerado lucros”, 
comemora.

quais as vantagens?

Entre os principais benefícios, o 
economista destaca a taxa de juros. 
“É bem abaixo do rotativo do car-
tão, cheque especial, empréstimo 
pessoal ou consignado. Além disso, 
o imóvel dado como garantia pode 
continuar sendo usado durante 
todo o período em que o contrato 
estiver valendo. Há um prazo maior 
para quitação que pode chegar a 
240 meses. Dependendo do valor, 
a carência para iniciar o pagamento 
pode chegar até 12 meses”.

A modalidade ainda oferece 
liberdade no uso do dinheiro. “O 
crédito pode ser utilizado para 
qualquer finalidade, seja para 
tirar projetos do papel, viagem 
em família, faculdade. A cifra 
concedida é maior do que outras 
modalidades e pode alcançar 
até 60% do valor da avaliação 
da garantia. Mesmo quem está 
com o nome negativado pode 
fazer a contratação. Inclusive, 
muitas pessoas com o nome sujo 
usam a opção para quitar dívi-
das e voltar a ter credibilidade 
no mercado”.

Planejamento financeiro

Apesar de todas as vantagens, 
Soares alerta que a chance de se 
enrolar e não conseguir pagar é 
muito grande. “A modalidade é 
atraente e os juros menores são 
um bom negócio, mas o risco de 
perder o bem é real. A pessoa tem 
que ter certeza da sua capacidade 
de honrar o compromisso. É pre-
ciso ser bem planejado para que 
o empréstimo, somado a outras 
dívidas já existentes, não supere 
30% do orçamento mensal”.

Ele também chama atenção 
para o longo prazo de pagamento. 
“O consumidor tem que lembrar 
que a renda ficará comprometi-
da por um bom tempo com as 
parcelas. O que também deve ser 
levado em consideração é o Cus-
to Efetivo Total (CET), que inclui 
todos os encargos envolvidos na 
contratação de um empréstimo. 
Dessa forma, o cliente sabe exa-
tamente o quanto vai pagar”, 
conclui.

modalidade coloca um imóvel como garantia e permite que a instituição financeira cobre juros mais baixos

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

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

LIVE NO CANAL YOUTUBE.COM/PAPOFURADOTV

APRESENTAÇÃO:
ANDREIA OLIVEIRA

DAYANNE MYRA

REALIZAÇÃO:

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

FERNANDO PACHECO
MALU AGATÃO

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:

KAlil Ficou bondoso de rePente - O prefeito Alexandre Kalil (PSD), que 
é candidato à reeleição, também está de olho na sucessão para o governo 
de Minas em 2022. Ele esteve no Mercado Central como ato de campanha e 
se mostrou de uma bondade incrível, elogiando todos os comerciantes com 
um discurso chamando-os de heróis pelo prejuízo que sofreram. A Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH), que sempre foi a vilã dos donos de bares e restau-
rantes, agora quer que todos usem a rua para colocar mesas e cadeiras para 
recuperar as perdas que tiveram. A política faz cada coisa!

cAdê o desenvolvimento econÔmico de contAgem? - Fui outro dia na 
região da Ceasa e fiquei decepcionado. Desde que aquele investimento foi 
instalado ali, a cidade pouca coisa realizou em seu benefício. Lembro que 
no governo de Ademir Lucas foram construídos dois viadutos sobre a rodovia 
BR-040, um quartel para os Bombeiros e outro para a Polícia Militar (PM), 
assim como um complexo de avenidas sanitárias. Daquele período até hoje 
nada mais foi feito. Os bairros que circundam a Ceasa receberam a expansão 
do entreposto, deixaram de ser de moradores e se transformaram num centro 
atacadista. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da PBH não se 
manifesta pelas necessidades atuais da localidade.

sementes cHinesAs - Os compradores on-line de produtos chineses têm 
recebido sementes em pequenos pacotinhos junto de suas mercadorias. 
Os consumidores ficaram desconfiados e mandaram o material para que o 
Ministério da Agricultura pudesse analisar. Técnicos identificaram diferentes 
tipos de microorganismos como fungos, ácaros e bactérias. Inclusive, a em-
baixada da China, em Brasília, se colocou à disposição para investigar. Pode 
ser tudo ou nada, mas o Brasil está de olho.

gente importante
Eis a empresária
Miriam Cançado,

que comanda a parte
institucional e de

marketing do Sindicato
das Empresas de

Transporte de Passageiros
de Belo Horizonte

(Setra-BH). Trata-se
de uma mulher

competente e gentil
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A desembargadora
do tribunal regional
Federal da 1ª região
(trF-1), em brasília,
Ângela maria catão 

Alves, e o novo
ministro do stF,
desembargador

Kassio nunes
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Até semana passada, o governo federal ainda não tinha enviado 
ao Congresso o projeto do Renda Cidadã. O presidente tem pressa.

o governo estuda tirar o excesso de quem ganha acima do teto 
de R$ 39 mil e aplicar no Renda Cidadã. Vai tirar de juízes, desem-
bargadores e ministros dos tribunais superiores.

Foi interessante a declaração sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Primeiro pelo 
“x” da sua pronúncia, depois pelo seu desconhecimento do sistema.

voluntários para testes de vacina é o que não falta. Mais de 
19 mil pessoas se apresentaram à Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

A população da cidade de Genebra, na Suíça, aprovou em um 
referendo a criação de um salário mínimo de 4.086 francos mensais 
em uma jornada semanal de 41 horas, o equivalente a R$ 25 mil 
por mês.

um tradicional jornal da Espanha destacou o drama da Raposa 
com o título, “A cruz do Cruzeiro: de conquistar dois Brasileiros à 
ameaça de queda à terceira divisão”. E disse mais: “Toda sua tra-
dição não foi suficiente para fazer com que o gigante caminhasse 
tranquilamente rumo à Série A em 2020”, diz o veículo. Será que os 
jogadores viram a matéria? Uma vergonha.

domingo, 11 de outubro
Marco Antônio Torres
Deputado Carlos Pimenta
Irina Carneiro Lima

segunda-feira, 12
Dia das Crianças
Dr. Quirino Amaral - Brumadinho
Dr. Giovani Clark
Ana Cecília Carneiro

terça-feira, 13
Eng. Marcio Pinto Manata
Luiz Carlos Friche
Deputado João Leite

quarta-feira, 14
Radialista José Lino Souza Barros - Itatiaia
Luiz Otavio Valadares
Stefan Saleg

quinta-feira, 15
Fernando José Silveira
Nilton de Assis
Marília Rosquem

sexta-feira, 16
Sra. Carmem Pacheco
Agnaldo Timóteo
Sra. Mônica Couto - esposa de Lomelino Couto
Geraldo - Ótica Central do Barreiro

sábado, 17 
Denise Guerra
Deputado Lafayette Andrada
Jornalista Tiago Reis - Rádio Itatiaia
Mariana Alves
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suicídio e depressão: questões
individuais ou coletivas?

Propagandas milagrosas de “antes e depois”
de cirurgias plásticas preocupa categoria

Wesley Safadão, Rodrigo 
Sant’Anna, Mc Brinquedo, 
Carolina Dieckmann e a 
dupla Maiara e Maraisa 

são, respectivamente, os nomes mais 
pesquisados associados ao procedimento 
orofacial, conhecido como harmonização 
facial,  no Brasil, segundo o Google Trends, 
ferramenta da plataforma que mostra 
as buscas mais populares na internet. O 
que eles têm em comum é a submissão 
à técnica para deixar o rosto em  perfeita 
simetria. Segundo o buscador, em um ano, 
o interesse pelo termo subiu 50%. O boom 
do momento rende fotos chocantes nas 
redes sociais de “antes e depois”. Essas e 
outras formas de propagandas irreais de 
técnicas estéticas nos perfis de médicos 
e até profissionais não-qualificados têm 
preocupado a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP).  

De acordo com o presidente da SBCP, 
Dênis Calazans, resultados milagrosos 
como são divulgados na internet não 
existem. “Além de ser uma conduta 
proibida a médicos, os profissionais que 
realizam indevidamente certos procedi-
mentos, expõem pacientes com o uso de 
imagens não apropriadas e ainda espa-
lham fake news com o intuito de seduzir 
novos clientes com promessas irreais, 
sem o mínimo de preocupação com a 
segurança das pessoas”, esclarece. 

Outra apreensão da categoria é que 
a conduta antiética não se restringe 
apenas aos médicos, profissionais de 
outras áreas da estética, incluindo a 
odontologia, usam a técnica do “antes 
e depois” nas redes.  Apesar da orofacial 
ser a moda do momento, existem vários 
exemplos de propagandas de estética. 
De acordo com o Censo 2018 da SBCP, 
a cirurgia de aumento de mama é o 
procedimento mais realizado no Brasil, 
representando 18,8%. 

“O Conselho Federal de Medicina 
proíbe não somente a publicação de 
imagens de antes e depois, primeira-
mente, por uma conduta ética e depois 
por outros fatores que visam proteger 
não só o médico, mas também o cliente. 
A medicina não é produto de mercado, 
e sim de saúde pública. Um paciente 
que vê uma propaganda em uma foto 
de antes e depois pode acreditar que as 
mudanças serão iguais em todas as pes-
soas e não existe garantia de resultados 
em medicina”, afirma.

Outra preocupação da SBCP é onde 
os procedimentos são realizados. Numa 
breve pesquisa no Google, são milhares de 
exemplos de vidas interrompidas devido a 
cirurgias em ambientes despreparados e 
inadequados. “Muitas complicações têm 
relação direta com a escolha do espaço, 
que deve ser certificado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

possuir todos os equipamentos e recursos 
para as intercorrências que, porventura, 
possam acontecer. O paciente deve colher 
o máximo de informação sobre o local em 
que realizará o procedimento e, se possí-
vel, até visitá-lo previamente”.

A definição do profissional que 
fará a cirurgia deve ser criteriosa e 
ir além de perfis em redes sociais. 
“É importante estar atento à for-
mação, ao currículo e conhecer 
a sua carreira. Essas informa-
ções não são conseguidas, 
pelo menos com credibilidade, 
apenas por meio das mídias 
digitais”, alerta o presidente 
da SBCP. Para ele, na internet, 
cada um pode se apresentar 
como quer, existindo, inclusi-
ve, muitos perfis falsos.  

“Procedimentos cha-
mados de minimamente 
invasivos como aplicação 
de toxina botul ínica e 
preenchimento com áci-
do hialurônico devem ser 
feitos exclusivamente por 
médicos, que neste caso, 
além do cirurgião plástico, 
dermatologistas também são 
habilitados a realizá-los. E por 
que é considerado ato médico? Por-
que por mais que a aplicação pareça 
simples, qualquer intercorrência que 
acontecer pode causar consequências 
sérias e que só o médico está preparado 
para atender”, explica. 

De acordo com Calazans, uma pro-
paganda estética ética é aquela que 
informa o paciente, não promove o 
médico, atende as orientações do Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
e não ilude as pessoas 
com falsas expec-
tativas.

A medicina
não é
produto
de mercado,
e sim de
saúde
pública

Divulgação

Na obra “O Suicídio”, 
publicada em 1897, o 
sociólogo francês Émile 

Durkheim traz uma abordagem 
sociológica para um fenômeno 
envolto em uma série de pre-
conceitos. A novidade não foi 
somente em analisar um tema 
que era (e ainda é) considerado 
tabu sob um viés isento de juí-
zos de valor, mas também em 
designá-lo como fato social e, 
portanto, objeto de estudo da 
sociologia. Ou seja, apesar de 
o ato ser individual, o suicídio 
possuiria relação com fatores 
externos que não apenas as tra-
jetórias particulares das pessoas 
que cometeriam tal ato extremo.  

Na sociedade europeia do 
século XIX, os estudos sobre sui-
cídio estavam se deslocando da 
ideia de que fosse uma questão 
moral, passando a ser visto como 
um crescente problema social. O 
acúmulo de informações esta-
tísticas sobre o assunto permitiu 
correlacioná-lo a outras bases e 
formular hipóteses. Valendo-se 
dos dados estatísticos e do mé-
todo comparativo, a análise de 
Durkheim estabelece conexões 
entre a forma com que o suicídio 
ocorre e sua frequência, ao meio 
social.

Além das regularidades re-
lativas a variáveis como perfil, 
faixa etária, região e época do 

ano, Durkheim também obser-
vou que o grau de integração 
social das pessoas seria um fator 
a incidir consideravelmente nas 
taxas de suicídio. E a partir disso, 
elaborou uma classificação dos 
tipos mais comuns: o suicídio 
anômico, que seria uma respos-
ta a alguma situação de anomia 
social (como uma crise econô-
mica, por exemplo); o suicídio 
egoísta, que se manifestaria em 
indivíduos não socialmente inte-
grados, numa espécie de “de-
sencaixe” com o mundo social; 
e o suicídio altruísta, em que 
ocorre o contrário, o cidadão 
encontra-se tão profundamente 
identificado e engajado ao seu 
grupo social que está disposto a 
dar a vida por isso - que, adap-
tando para a contemporaneida-
de, encontraria seu exemplo nos 
“homens-bomba”.

Passados mais de 100 anos 
desde a publicação do estudo 
percebe-se que, apesar dos 
avanços, ainda há muito des-
conhecimento e preconceitos 
em relação ao fenômeno e aos 
transtornos que geralmente o 
acompanham, como a depres-
são. Mais do que isso, a maior 
parte das discussões sobre sui-
cídio e depressão os concebe 
como problemas individuais 
cujo tratamento e solução tam-
bém seria individual.

Não se trata de afirmar que 
indivíduos que se encontram 
em sofrimento psicológico e 
possuem ideações suicidas não 
devam buscar tratamento espe-
cializado para si, longe disso. No 
entanto, quando a Organização 
Mundial da Saúde declara a 
depressão como o mal do século 
e as taxas de suicídio se elevam 
consideravelmente em épocas 
de crise e especialmente agora, 
em meio à pandemia, podemos 
concluir, como Durkheim, que 
o problema é também social. 
E que, portanto, exige um tipo 
de abordagem diferenciada e a 
busca por soluções coletivas.

Além de ser necessário que to-
dos tenham condições mínimas de 
viver com dignidade, precisamos 
rever urgentemente nosso modelo 
societal, baseado em padrões 
extremamente individualistas e 
competitivos que são excludentes 
para boa parte da população. 
Certas definições sobre o que seria 
o sucesso, a felicidade, a beleza e 
o bem-estar, potencializadas pelas 
redes sociais, colaboram para a 
geração de sentimentos de inade-
quação e angústia para quem não 
consegue alcançá-las.

Tratemos as nossas aflições 
pessoais e nossas - como diria 
Durkheim - anomias sociais. Pois 
ambas estão conectadas e preci-
sam de tratamento adequado.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

de minas para o mundo: conheça
o artista Fernando Pacheco

N a s c i d o  e m  S ã o 
João del-Rei, Minas 
Gerais, Fernando 
Pacheco dedica sua 
vida à arte. Atual-

mente, trabalha em Belo Hori-
zonte e já expôs suas obras nas 
principais galerias da capital, 
além de Tiradentes e sua cidade 
natal. No entanto, sua trajetória 
vai além do solo mineiro, o ar-
tista já levou seu trabalho para 
São Paulo e Rio de Janeiro e, 
até mesmo, para o exterior, em 
países como os Estados Unidos, 
China, Argentina, Chile e Ale-
manha.  

Ao edição do brasil, Pacheco 
conta que a possibilidade de um 
novo mundo, totalmente conec-
tado com as energias cósmicas 
e/ou universais, o motivaram a 
se tornar artista. “A prática da 
fantasia e do sonho fez com que 
eu criasse um mundo paralelo, 
no qual enxergava tudo com 
mil outros significados e que, 
muitas vezes, é invisível para 
alguns. Tudo isso somado a 
intuição sobre a ética, estética 
e humanismo me levaram para 
os caminhos artísticos”.

A vida é o incentivo de Pache-
co. “Ela é o mesmo que a arte e 
meu trabalho é território. Minha 
inspiração vem das coisas da alma, 
onde habitam segredos, mistérios 
e sonhos. Vem da indignação das 
desumanidades e abusos dos ho-
mens”, acrescenta.

minas e a arte

Ao expor em outros países, 
ele levou o nome de Minas Gerais 
para diversos lugares. O artista se 
diz feliz por ter uma linguagem 
universal. “Foi muito gratificante 
ver o nome de minha cidade natal 
impressa nos cartazes e banners 
de minhas exposições pela Nova 

Zelândia, Taiwan, China, Japão, 
Estados Unidos, Chile, etc”. 

Em Minas, o reconhecimento 
de seu trabalho veio mediante 
comendas e medalhas concedidas 
pelo governo de Minas. “E foi exa-
tamente por levar, culturalmente, 
o nome do nosso estado para 
o mundo por meio da arte. Por 
exemplo, na inauguração de mi-

nha exposição em Taipei/Taiwan, 
na Taipei National University of 
Technology, estiveram presentes 
embaixadores de 10 países”.

Ele afirma que Minas é um 
estado rico em termos de arte e 
cultura, com valores de qualidades 
universais. “O mineiro deveria 
valorizar mais os artistas daqui. 
As empresas e governos deveriam 
patrocinar e viabilizar, cada vez 
mais, as produções locais, pois não 
merecemos ficar abaixo da impor-
tância que dão para a arte de outros 
estados e países”.

Para além dos quadros

O artista também teve 5 livros 
publicados sobre suas obras plás-
ticas/visuais. Trata-se de poemas 
acerca do atelier e da pintura. “A 
capa e as ilustrações foram criadas 
por mim. Misturar esses dois gêne-
ros de arte ou vertentes da criação 
é muito natural, pois a fonte é a 
mesma, que é o humanismo e o 
amor universal”.

Futuro

Atualmente, Pacheco trabalha 
em projetos futuros, dentre eles, 2 
filmes documentários sobre sua 
vida e trajetória artística. “Estou 
me dedicando também a um livro 
que documenta e narra, por meio 
de textos e fotos minhas, tournées 
de exposições na Ásia e Oceania. 
Também estou trabalhando na 
consolidação do Centro de Arte 
Fernando Pacheco, localizado na 
Pampulha, em BH”, conclui.

Atualmente, ele trabalha em
projetos futuros que incluem

filmes documentários e
um Centro de Arte

Vale e Fiemg assinam termos visando
incremento da economia de Brumadinho

A Vale e a Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais  (Fie-
mg) assinaram de forma virtual no dia 
6 de outubro, Termos de Cooperação 
e Doação de recursos para o desen-
volvimento de Brumadinho e região.

Na solenidade, que foi remota 
em virtude da necessidade de distan-
ciamento social com a pandemia de 
COVID-19, foi formalizada a doação 
de R$ 2 milhões ao Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-MG), visando à execução 
de um projeto de desenvolvimento 
econômico, ambiental e social para 
Brumadinho. Esta iniciativa buscará 
identificar atividades vocacionais do 
município e seu entorno que sejam 
complementares à cadeia produtiva 
da mineração, além da promoção de 
atividades industriais diversificadas 
com diferencial ambiental no proces-
so produtivo. A parceria buscará ainda 
o desenvolvimento de fornecedores 
reais e potenciais, além da criação 
de um polo de economia criativa no 
município.

Entre os objetivos desta parceria 
estão a promoção de intercâmbio 
de conhecimentos direcionados ao 
aperfeiçoamento da gestão dos re-
lacionamentos com stakeholders no 
território de Brumadinho, além da 

realização de eventos que tenham 
como objeto temas relacionados 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) - Agenda 2030, 
Desenvolvimento Local e Responsa-
bilidade Social.

Outra frente de atuação do tra-
balho será o fomento ao desenvol-
vimento socioeconômico da região, 
por meio de projetos especiais, articu-
lação de parcerias, desenvolvimento 
de soluções e envolvimento das 

comunidades locais. “Este é um dos 
principais objetivos em Brumadinho: 
permitir que o município possa 
diversificar sua economia e se desen-
volver, diminuindo sua dependência 
da mineração e, ao mesmo tempo, 
gerando emprego e renda para a 
sua população”, afirma Marcelo 
Klein, diretor especial de Reparação 
e Desenvolvimento da Vale.

O presidente da Fiemg, Flá-
vio Roscoe, explica que o IEL irá 
oferecer sua inteligência para 

fomentar o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável de 
Brumadinho e região. “Este con-
junto de ações vai auxiliar a reto-
mada das atividades econômicas 
e sociais na região, buscando a 
geração de oportunidades para 
a sociedade”, afirma.

segurança 
Além dos compromissos firma-

dos por meio da Diretoria Especial 

de Reparação e Desenvolvimento 
da Vale, também será assinado, na 
oportunidade, um termo de pres-
tação de serviços junto ao Serviço 
Social da Indústria (Sesi), para acom-
panhamento, fiscalização e apoio 
relacionados às atividades de Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente para a 
Diretoria Geociências, Planejamento 
Longo Prazo e Uso Futuro da Vale.

Com valor de R$ 12 milhões, 
o Sesi apoiará a Vale na presta-
ção de assessoria e elaboração 

de diretrizes técnicas no âmbito 
das disciplinas relacionadas à 
Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente em todas as unidades 
Vale e coligadas no Brasil, espe-
cialmente relacionado a obras, 
no sentido de observância dos 
requisitos exigidos de Saúde e 
Segurança, para prevenir, assim, 
a ocorrência de acidentes ou 
quase-acidentes nas operações 
da empresa.

Para o diretor de Geociências, 
Planejamento de Longo Prazo e 
Uso Futuro, Diogo Costa, parceria 
ajudará na consolidação da políti-
ca da empresa, de valorização da 
vida do seu empregado e terceiro, 
sempre dentro das normas e di-
retrizes legais. “Trazer o Sesi para 
dentro da Vale é fundamental 
para que todos possamos nos 
atentar para a relevância assimilar 
o quanto a segurança é impor-
tante, em todos os ambientes e 
momentos dentro das operações 
da empresa”, destaca.

Essas e outras informações 
sobre as ações de Reparação em 
Brumadinho e territórios impacta-
dos podem ser encontradas no en-
dereço: www.vale.com/reparacao.
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Dando continuidade ao ciclo 
orçamentário,  após a pu-
blicação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias em 10 de se-

tembro, começaram a tramitar na 
Câmara de BH os anteprojetos da Lei 
de Orçamento Anual (LOA) e da revisão 
do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) para o exercício de 2021, 
encaminhados há uma semana pelo 
Executivo municipal. 

Na reunião do dia 7, a Comissão de 
Orçamento e Finanças Públicas, respon-
sável pela apreciação dos projetos orça-
mentários, definiu os critérios técnicos 
a serem adotados para o recebimento 
e a apreciação das sugestões populares 
e emendas parlamentares e o cronogra-
ma estimado (sujeito a alterações) para 
a tramitação das matérias. Conforme 
disposto na Lei Orgânica do Município, 
os textos e as respectivas emendas de-
verão ser votados pelo Plenário antes 
do fim da sessão legislativa de 2020.

Propostos pelo presidente da Co-
missão, os critérios dispõem sobre os 
sistemas internos que receberão as 
proposições, o prazo e as regras a serem 
aplicadas: as emendas individuais e 
de autoria da Comissão de Orçamento 
serão recebidas das 9h do dia 26 de 
outubro às 15h do dia 4 de novembro e 
inseridas nos Sistemas de Controle 
de Emendas ao PLOA (CEO) e de Con-
trole de Emendas ao PPAG (CEPP); o 
prazo para apresentação de emendas 
coletivas, das outras comissões e os 
documentos complementares pelo 
e-mail do Protocolo da Diretoria do 
Processo Legislativo (protocolodirleg@
cmbh.mg.gov.br) será encerrado 24 ho-
ras antes, no dia 3 de novembro, tendo 
em vista os procedimentos necessários 
para sua inserção nos sistemas no dia 
útil subsequente.

sugestões populares

Permitida a qualquer cidadão e enti-
dade da sociedade civil, a apresentação de 
sugestões populares aos projetos será feita 
pelo Portal CMBH, entre as 9h do dia 13 de 
outubro e 15h do dia 16 de outubro, sem 
interrupção. Em caso da apresentação de 
mais de uma sugestão pelo mesmo autor 
sobre o mesmo assunto, será considerada 
apenas a última versão. As emendas decor-
rentes de sugestões populares acolhidas e 
apresentadas pela Comissão de Orçamento 
terão prioridade na apreciação. Para serem 
recebidas, as proposições da população, das 
comissões e dos vereadores deverão conter 
informações suficientes para a identificação 
do objeto do gasto e sua total compreensão.

Para garantir a participação dos cida-
dãos na discussão e na elaboração dos 
projetos, prevista na legislação federal, 
e subsidiar a elaboração de sugestões e 
emendas aos textos originais, a Comis-
são realizará duas audiências públicas. 
No dia 14 de outubro, a partir das 9h30, 
serão apresentadas pelo Executivo e 
debatidas as Áreas de Resultado Saúde; 
Educação; Cultura; Políticas Sociais e 
Esportes; Desenvolvimento Econômico 
e Turismo; e  Atendimento ao Cidadão. 
No dia 15, no mesmo horário, serão 
abordadas as Áreas Sustentabilidade 
Ambiental; Habitação e Urbanização; 
Mobilidade Urbana; e Segurança Pú-
blica. Os encontros acontecerão no 
Plenário Amynthas de Barros, com 

participação presencial ou remota dos 
convidados, podendo a população acom-
panhar a transmissão ao vivo e enviar 
perguntas, comentários e sugestões 
através de formulário eletrônico no Por-
tal CMBH. 

A ordem de apresentação das emen-
das vai considerar o momento de sua 
inserção nos sistemas. Se um mesmo 
autor apresentar mais de uma emen-
da com o mesmo objeto do gasto e a 
mesma classificação de acréscimo, será 
recebida apenas a última; se forem 
idênticas, a primeira. Se as emendas 
similares forem de autores diferentes, 
será recebida somente a que for proto-
colada primeiro, exceto quando o objeto 
de gasto se referir a reforço da dotação.

regras e limites

Emendas que não sejam compatíveis 
com os projetos da LOA e do PPAG, ou que 
aumentem o valor de dotações orçamentárias 
provenientes de contrapartida obrigatória do 
Tesouro Municipal não serão recebidas. Con-
forme disposto na legislação federal, emenda 
que destinar recursos a pessoas físicas ou 
jurídicas privadas deverá ser instruída com 
lei especial autorizativa; se forem destinados 
a empreendimento ou entidade sem fins 
lucrativos ou de utilidade pública, será ne-
cessária a apresentação de documentos que 
comprovem sua aplicação em próprio público 
municipal ou entidade conveniada.

Conforme estabelecido na LDO (Lei 
11.253/20), as emendas ao PLOA não pode-
rão ser aprovadas se atingido o percentual de 
30% da dedução orçamentária, excetuando-
-se a dotação orçamentária referente à Reser-
va de Contingência.

Na dedução de valores da Reserva de 
Contingência, será fixada a quantia de R$ 250 
mil para cada parlamentar, sem possibilidade 
de transferência da cota para outro vereador; 
emendas que superarem esse valor serão 
rejeitadas, independentemente do saldo da 
dotação. A aplicação do limite se justifica pela 
obrigação de manter um saldo mínimo na 
conta de Reserva de Contingência, determina-
da pelo art. 18 da LDO. Emendas coletivas que 
utilizarem esses valores deverão apresentar, 
na justificativa, a parcela referente ao limite 
individual de cada um dos autores.

informações à população

Todas as informações sobre a LDO e os 
projetos da LOA e do PPAG, as etapas e o 
cronograma completo da tramitação estão 
disponíveis no destaque orçamento 2021, si-
tuado na página inicial do Portal CMBH, onde 
o cidadão poderá acompanhar todos os anda-
mentos e atualizações referentes às matérias.
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Governador Romeu Zema recebe
embaixador da Bélgica no Brasil

O governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo), e o vice-go-
vernador, Paulo Brant, receberam 
no dia 2 de outubro, no Palácio 
da Liberdade, em Belo Horizon-
te, o embaixador da Bélgica no 
Brasil, Patrick Herman. A visita do 
diplomata marca os 100 anos da 
vinda da realeza belga à capital 
mineira, feito que marcou época 
e consolidou as relações culturais, 
políticas e econômicas do estado 
com a Bélgica.

“É uma grande satisfação 
recebê-los aqui nesta data tão 
simbólica, cuja presença da rea-
leza rendeu frutos que até hoje 
permanecem entre nós. Foi extre-
mamente profícua, porque, logo 
um ano após, em 1921, devido à 
parceria estabelecida na visita, 
deu-se origem a uma das nossas 
mais famosas empresas, a Belgo 
Mineira, que hoje é a ArcelorMit-
tal. Queremos continuar aquilo 
que foi proposto naquele momen-
to: desenvolvimento, parceria, 
laços econômicos e de amizade”, 
afirmou o governador.

Minas Gerais é o terceiro es-
tado do país em exportações 
para a Bélgica, com negócios que 
somaram US$ 332 milhões no ano 
passado, enviando para as terras 
belgas, principalmente, café, chá 
e minério.

intercâmbio

Zema destacou que o in-
tercâmbio entre os países é 
importante tanto na atração 
de investimentos quanto na 
aplicação das políticas públicas. 
O governador lembrou que, nos 
últimos anos, o Brasil tem pas-
sado por reformas necessárias, 
que muitos outros países já 
passaram, como a Trabalhista 
e a da Previdência.

“O que estamos fazendo em 
Minas Gerais é exatamente isso, 
precisamos tirar as amarras que 
dificultam o empreendedor a 
trabalhar e consequentemente 
o desenvolvimento, a geração 
de empregos e os investimen-
tos. O meu governo tem como 
foco fazer com que o estado 
seja forte, mas naquilo que ele 
precisa, como saúde, educação 
e segurança”, afirmou, ressal-
tando que Minas está aberta 
para que novos investimentos 
belgas possam ser efetivados.

cooperação

Segundo o embaixador da 
Bélgica no Brasil, a visita da 
realeza belga ao estado mineiro 
e ao Brasil deixou a mensagem 
da importância da cooperação e 
das relações multilaterais.

“Hoje, entre os diferentes 
continentes, a hora é de coo-
peração, inovação, de relações 
multilaterais. A história que 
celebramos nesta ocasião é 
uma ótima oportunidade para 
falarmos do futuro. Sabemos que 

no governo de Minas temos um 
parceiro econômico, tecnológico 
e acadêmico com uma visão de 
futuro comum para a Europa, 
Bélgica e o Brasil”, afirmou 
Herman. Ainda de acordo com o 
embaixador, a visita ao estado é 
uma ótima oportunidade para a 
prospecção de novos negócios.

“Naturalmente, tentaremos 
atrair mais investimentos belgas 
aqui, no âmbito das privatiza-
ções, das concessões, das Par-
cerias Público-Privadas  (PPPs). 
Esperamos que empresas belgas 
estejam presentes nos leilões 
para ajudar na renovação da 
economia pública e privada. 
Esperamos também poder aju-
dar os empregadores mineiros 
para comercializar e vender 
os produtos na Europa. A Bél-
gica é naturalmente o portão 
do grande continente europeu 
para as empresas”, concluiu o 
embaixador.

Simbolismo

O vice-governador Paulo Brant 
destacou o simbolismo da visita 
e a importância da relação com 
aquele país, cuja capital Bruxelas 
abriga a sede da União Europeia.

“A visita à época sacudiu Belo 
Horizonte, que era uma cidade 
pequena, com apenas 23 anos de 
fundação. O que eu espero é que 
esta vinda ilustre do embaixador 
represente o aprofundamento das 
relações econômicas entre Minas 
Gerais e a Bélgica, país conside-
rado o coração da Europa”, disse.

Também participaram da vi-
sita o cônsul-geral da Bélgica no 
Rio de Janeiro, Daniel Dargent, o 
cônsul honorário da Bélgica em 
Belo Horizonte, Henrique Rabelo, 
secretários de Estado e represen-
tantes de várias áreas do governo 
de Minas. Os visitantes puderam 
conhecer o interior do Palácio da 
Liberdade, percorrendo os salões 
que abrigam móveis e objetos 
adquiridos à época para hospedar 
os reis.
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o intercâmbio entre
os países é importante

tanto na atração de
investimentos quanto

na aplicação das
políticas públicas

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2018-2021/ldo/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2018-2021/ldo/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2018-2021/loa/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2018-2021/loa/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-1996-2016/ppag-2018-2021/revisao-do-ppag/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-1996-2016/ppag-2018-2021/revisao-do-ppag/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-1996-2016/ppag-2018-2021/revisao-do-ppag/2021/elaboracao
https://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/tramitacao-orcamento/cronograma_-_ppag_e_loa_2021_-_previsao_2.docx
https://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/tramitacao-orcamento/cronograma_-_ppag_e_loa_2021_-_previsao_2.docx
https://www.cmbh.mg.gov.br/agenda/participacao
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11253/2020
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11253/2020
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento
http://www.mg.gov.br/
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brAsil Perde bilHões com Produtos FAlsiFicAdos

contágio de covid-19 Pelo Ar?

mercAdo de livros teme o Fim dA isenção FiscAl

O mercado ilegal de diversos 
produtos faz o Brasil perder um 
valor expressivo na arrecadação 
de impostos. Para se ter uma ideia, 
anualmente, são cerca de R$ 290 
bilhões em tributos que deixam 
de entrar nos cofres do Governo 
Federal em função de contraban-
dos, falsificação e produção ilegal 

de vários produtos. Um exemplo 
típico de falsificação são as bebidas 
destiladas, tais como a cachaça, 
uísque e a vodca. Recentemente, 
um homem foi preso na Região 
Metropolitana de BH por falsificar, 
grosseiramente,  uma cachaça 
mineira reconhecida internacional-
mente. O mercado ilegal reduz a 

arrecadação de receita e prejudica 
a economia, além de favorecer a 
criminalidade. Campanhas educa-
tivas e medidas de repressão não 
têm sido suficientes para combater 
essas ações. É preciso punições 
mais rigorosas para quem comer-
cializa e para quem compra esse 
tipo de produto.

Nesta semana, o Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos reconhe-
ceu a possibilidade de contágio da 
COVID-19 em ambientes fechados 
com ventilação inadequada e em 
distâncias superiores a 2 metros. É 
a chamada transmissão pelo, que 
acontece a partir de gotículas expe-

lidas ao falar, tossir e espirrar. As go-
tas maiores caem rapidamente no 
chão e em superfícies. Porém, goti-
nhas minúsculas, chamados aeros-
sóis, podem permanecer suspensas 
por minutos ou horas no ambiente, 
causando a possível infecção. O 
órgão reconhece, no entanto, que 
a transmissão mais provável pelo 

vírus é quando alguém está perto 
da pessoa infectada, geralmente a 
menos de 2 metros. Diante dessa 
possibilidade, continua valendo a 
orientação de usar máscara, hi-
gienizar constantemente as mãos, 
manter o distanciamento social e 
evitar espaços fechados com aglo-
merações. Todo cuidado é pouco.

O livro poderá ficar mais caro no 
Brasil se depender da proposta de 
reforma tributária feita pelo Minis-
tério da Economia. O Projeto de Lei 
nº 3.887/2020 prevê a substituição 
de Cofins e PIS pela Contribuição 
sobre Bens e Serviços (CBS). Diante 
disso, os volumes passariam a pagar 
uma alíquota de 12%. Com o fim do 
benefício, segundo avaliação do setor, 

os preços devem subir em 20% e o 
valor será repassado integralmente 
ao consumidor final. Somente para 
lembrar, os livros são isentos de im-
posto desde a Constituição de 1946, 
o que foi mantido na Constituição de 
1988. Em 2004, o mercado editorial 
foi desonerado do PIS e Cofins. A pro-
posta do governo causou indignação 
em toda a cadeia produtiva do livro, 

incluindo os leitores que são os prin-
cipais interessados. Nas redes sociais, 
editoras, livrarias e leitores iniciaram 
uma campanha em defesa dos livros 
para tentar barrar a tributação. Se 
o brasileiro já não tem o hábito de 
ler, com o aumento no preço, as 
vendas caíram ainda mais e lojas 
serão fechadas. Pobre do país que 
não prioriza a educação de seu povo

c A n A l   A b e r t o

Amm é parceira do tcemg em capacitação
para candidatos a prefeito nas eleições

secretaria de saúde e Polícia civil esclarecem
desvio de medicamentos em Juiz de Fora

A Associação Mineira de Municípios 
(AMM), representada pelo presidente da 
entidade, 1º vice-presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) e 
prefeito de Moema (MDB), Julvan Lacerda, 
participará no dia 23 de outubro do proje-
to de capacitação promovido pelo Tribunal 
de Contas de Minas Gerais (TCEMG) 
“Prefeito Ciente, Município Eficiente”. Os 4 
painéis on-line ocorrerão nas sextas-feiras 
do mês de outubro, entre os dias 2 e 23, 
sempre a partir das 10h. 

O projeto visa capacitar os candi-
datos a prefeito no pleito deste ano, 
ministrando treinamentos básicos sobre 
o planejamento na administração públi-
ca, parcerias com a União, controle de 
processos administrativos e prestação 
de contas eleitorais.

A primeira palestra, no dia 2 de 
outubro, será sobre Prestação de Con-
tas Eleitorais, ministrada pelo analista 
Judiciário e coordenador de Controle de 
Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-
-MG), Júlio César Diniz Rocha. A abertura 
será feita pelo presidente do TCEMG, 
conselheiro Mauri Torres, com os debates 
mediados pelo chefe-de-gabinete da 
presidência, Carlos Pavan.

No dia 9, o painel será sobre pla-
nejamento na gestão pública, com 
palestras de Bruno Oliveira, procurador 
da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, e Rodrigo Matias, servidor 
público da Seplag/MG. O mediador será 
o analista de Controle Externo do TCEMG, 
Pedro Henrique Azevedo.

No dia 16, será ministrado o painel 
“Parcerias com a União”, com exposições 
de Regina Lemos Andrade, Diretora do 
departamento de Transferências da 
União (DETRU), do Ministério da Econo-
mia, Ulisses Anacleto Pereira Orlando, 
Chefe da Divisão de Operacionalização 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), e Célia Rodrigues 
Lima, servidora da equipe de gestora 
Siops no Ministério da Saúde. A media-
ção ficará sob a responsabilidade de 
Paulo Vicente Guimarães, analista de 
Controle Externo do TCEMG.

O último painel será no dia 23, 
e debaterá sobre controles internos e 
processos administrativos, com palestra 
de Claudia Mara Emediato e José Cle-
mente, analistas de Controle Externo do 
TCEMG. Neste dia, a Associação Mineira 
de Municípios apresentará seus serviços 
e atuações aos inscritos, com a presença 
virtual do presidente da AMM. Os traba-
lhos serão mediados pelo diretor-geral 
do Tribunal de Contas, Marconi Braga.

treinamento presencial
No dia 27 de outubro, o Tribunal 

de Contas planeja um treinamento 

presencial, exclusivo para candidatos 
a prefeito, com temas variados, permi-
tindo o estreitamento de laços entre o 
TCEMG e postulantes ao cargo de chefe 
do Executivo municipal. Entre os temas 
a serem debatidos, estão um aprofun-
damento sobre as competências e atu-
ações do TCEMG, um panorama geral 
da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 
101/00, prestações de contas anuais, 
aplicativos desenvolvidos pela Corte 
de Contas mineira e o Projeto Receitas, 
de fomento ao incremento das receitas 
próprias dos municípios.

As inscrições para o evento presen-
cial, exclusivamente para candidatos a 
prefeito, devem ser feitas previamente, 
pelo site da Escola de Contas do TCEMG, 
a partir do dia 3 de outubro, com lotação 
máxima de 150 pessoas, com o objetivo 
de respeitar o distanciamento entre os 
participantes, em virtude da pandemia 
da COVID-19. O controle de acesso ao 
evento será feito mediante conferência, 
no credenciamento, de respectivo regis-
tro de candidatura a prefeito. O treina-
mento será na Fundação Dom Cabral, 
Campus Aloysio Faria, situado na Avenida 
Princesa Diana, nº 760, Alphaville, Lagoa 
dos Ingleses, em Nova Lima. Todo o 
evento seguirá os protocolos estaduais 
para prevenção da disseminação do 
novo Coronavírus, que serão divulgados 
posteriormente.

A capacitação dos candidatos a 
prefeito em Minas Gerais será executada 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais, em parceria com o Ministério 
da Justiça, por meio do Fundo de Defesa 
de Direitos Difusos. O evento tem apoio 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais, da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão 
de Minas Gerais, do Ministério da Eco-
nomia por meio do Departamento de 
Transferências da União, do Ministério da 
Educação/Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNFE), por meio 
da Coordenação de Operacionalização 
do SIOP e de Apoio Operacional ao Sa-
lário Educação e ao FNDE, do Ministério 
da Saúde, por meio da Coordenadoria 
do SIOPS, e da Associação Mineira de 
Municípios (AMM).

A Polícia Civil apreendeu no dia 1º de 
outubro, material desviado da Secretaria 
de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF). A operação, batizada de “Hemosta-
sia”, prendeu em flagrante, um servidor da 
secretaria e dois empresários, no Centro 
da cidade. Em entrevista, os delegados 
Armando Avolio, da Regional, Samuel 
Néri, responsável pela investigação, e 
Patrícia Miller, da 7ª Delegacia do Centro, 
e o secretário de Saúde da PJF, Rodrigo 
Almeida, deram detalhes de como os fatos 
ocorreram. “Foi mais uma operação bem-
-sucedida, em que descobrimos a autoria 
e o modus operandi. Apreendemos cadei-
ra de rodas, equipamentos de proteção 
individual e medicamentos, inclusive de 
combate à COVID”, afirmou Avolio.

Quando a equipe de gestão da SS 
começou a identificar a falta de medi-
camentos e insumos que tinham em 
estoque foi aberta investigação interna 
para averiguar eventual envolvimento 
de servidores. “Procuramos a Polícia 
Civil, que está em conversa constante 
conosco, em virtude do combate à COVID, 
e repassamos nossa suspeita, porque é 
fundamental o cuidado e a vigilância 
com o que é público. Ainda mais num 
momento tão delicado como o que esta-
mos vivendo, onde a saúde de qualidade 
e o acesso a medicamentos são funda-
mentais. Agora vamos abrir sindicância 
para apurar os danos”, relatou Almeida.

Em 2 meses de investigação, a 
polícia chegou ao suspeito do crime, e 
o prendeu em flagrante, no momento 
em que ele entregava cadeiras de rodas 
numa loja de material cirúrgico, na Rua 
Braz Bernardino, no Centro. Os proprie-
tários do estabelecimento também 
foram presos. “Ele aproveitou que fazia 
entrega nas unidades de saúde para 
praticar o desvio de material na rota. Ele 
pedia para o motorista parar no início 
da rua e levava pessoalmente o produto 
até à loja, e saia de lá sem nada. Os 
empresários sabiam que o aparato era 
oriundo da SS, e afirmaram que faziam 
permuta. Mas não há evidências e nem 
provas disso. Apreendemos material 
também na casa do autor. E a investiga-
ção continua, para ver se outras pessoas 
estão envolvidas. O importante é que 
conseguimos tirá-los de circulação e 

apreender o objeto. Cessando o desvio 
de medicamentos, quem ganha é a 
sociedade”, ressaltou Néri.

O servidor municipal já foi exonera-
do. Ele exercia funções administrativas 
na SS e, entre suas atribuições, estava a 
distribuição de medicamentos e insumos 
nas unidades de saúde. De acordo com o 
delegado, ele responderá por peculato, 
associação criminosa e posse ilegal de 
munição, pois na casa dele, no bairro 
Ipiranga, foi encontrada munição de 
calibre 38. As penas somadas podem 
chegar a 20 anos de prisão. O casal de 
empresários também foi preso e respon-
derá por peculato e associação crimino-
sa. Neste caso, o delegado explicou que 
não é receptação, pois o estabelecimento 
combinou previamente o desvio do 
material. O filho do casal também está 
sendo investigado.
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Presidente da Amm, Julvan lacerda
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O engenheiro civil Lucio Borges foi reeleito presidente do Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) 
para a gestão 2021/2023. “Estou ciente que os desafios atuais são 
ainda maiores do que eram quando começamos. O mundo mudou 
e novas práticas nas relações humanas e profissionais entrarão na 
pauta. A nossa meta é avançar nos resultados em direção a um 
conselho cada vez mais compartilhado, ampliando os espaços de 
diálogo e participação que já existem hoje”, destaca Lucio Borges.

lucio borges é reeleito Presidente do creA-mg
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mulHer no mercAdo de trAbAlHo. Ainda 
que nos últimos anos as mulheres tenham con-
quistado mais espaço no mercado de trabalho, 
não há muito que comemorar. Os preconceitos 
enfrentados por elas no mercado de trabalho 
ainda são muitos. A ausência da mulher em 
muitas áreas ainda é uma triste realidade. Este 
cenário começou a ser mudado a partir da Re-
volução Industrial, atualmente, décadas depois, 
a participação feminina saltou para 49,9%. 
Mas é preciso avançar mais. Hoje, investir na 
igualdade de gênero, além de agregar diferentes 
habilidades e competências ao ambiente de tra-
balho, contribui para construção de reputação 
prestigiada. O ideal é que,  em breve, mulheres 
e homens atuem de forma igualitária, tanto nos 
cargos como nos salários.

setor de eventos quer voltA dAs AtividAdes. O iso-
lamento social é uma das medidas preventivas para conter 
a aglomeração de pessoas e, assim, evitar a disseminação 
do novo coronavírus. Com isso, o segmento de eventos do 
país sofreu drasticamente. Levantamento feito pelo Sebrae 
mostra que a pandemia  afetou 98% dos empreendedores 
da área. Em Belo Horizonte não é diferente. Segundo re-
presentantes da categoria, o setor pode entrar numa crise 
sem precedentes se as atividades não voltarem em até 30 
dias. Cerca de 40% dos empresários fecharam as portas em 
definitivo ou temporariamente. Desde o mês de março, está 
proibida a realização de festas, teatros, shows, congressos 
e outros. A prefeitura já analisa a possibilidade dos eventos 
retornarem mediante o seguimento de  protocolos. Todos 
precisam trabalhar, mas o retorno das atividades dos seto-
res econômicos precisa ser feito com muita organização e 
cuidados sanitários.
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covid-19: após 6 meses fechado,
minas tênis clube abre as portas

Após 6 meses de interrupção 
das atividades do Minas Tênis Clu-
be, em decorrência da pandemia 
de COVID-19, as três unidades vol-
taram a funcionar de acordo com o 
Decreto Municipal nº 17.434, publi-
cado pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte (PBH) no dia 18 de setembro. 
Agora, juntamente com o Minas 
Náutico, reaberto em 3 de setem-
bro, conforme autorizado pelo 

Decreto Municipal 10401/2020, 
publicado pela Prefeitura de Nova 
Lima, o clube voltou a contar com 
a presença de seus associados em 
suas dependências.

O clima era de leveza e os 
frequentadores se mostraram 
dispostos a cumprir com as me-
didas adotadas pelo Minas para 
preservar a saúde e a segurança de 
todos. No sábado, dia 26 de setem-

bro, 2.753 associados acessaram a 
unidade I, sendo que, ao meio-dia, 
663 minastenistas estavam no 
clube. Já no dia 27, a quantidade 
foi de 2.900 membros e às 12h, o 
registro era de 875 sócios. 

Lembrando que, de acordo 
com o protocolo da PBH, podem 
estar no Minas I, simultaneamen-
te, o total de 2.500 pessoas. No 
Minas II, o primeiro dia de rea-

bertura recebeu 1.704 associados, 
com 659, simultaneamente, ao 
meio-dia, e no domingo, o total foi 
de 1.774 acessos, com registro de 
634 sócios, às 12h. Nessa unidade, 
o limite de pessoas permitido é de 
1.200. O Minas Country é autoriza-
do a ter, no máximo, 600 indivídu-
os ao mesmo tempo. No sábado, 
passaram por lá 742 sócios, com 
registro de 524, simultaneamente, 
às 11h. E no domingo, a unidade 
campestre recebeu 819 sócios, com 
596 ao mesmo tempo, às 12h, qua-
se o total de pessoas permitidas.

Para entrar no clube, pela pri-
meira vez após a reabertura, todos 
os associados, cotistas e titulares, 
devem assinar ao termo de respon-
sabilidade, disponível na área do 
associado, no aplicativo do Minas 
(disponível em iOS e Android) ou 
presencialmente, nas portarias das 
3 unidades e do Náutico. Como dito 
anteriormente, cada unidade tem o 
limite de ocupação simultânea de 
pessoas, e os sócios podem acom-
panhar os acessos a cada clube em 
tempo real, direto no app. 

“Investimos muito em tecnolo-
gia para trazer ainda mais como-
didade ao associado. E precisamos 
atender às exigências do poder 
público para mantermos nosso clube 
aberto. Portanto, poder acompa-
nhar, onde quer que esteja, quantas 
pessoas ja ingressaram no espaço é 
um grande avanço. Assim, os sócios 
podem se programar melhor para 
frequentar o Minas”, disse o presi-
dente minastenista, Ricardo Vieira 
Santiago.

Protocolo de bioproteção

Nos 6 meses em que esteve 
fechado, o Minas implementou 
todas as medidas de prevenção à 
disseminação do novo coronavírus, 
editadas pelo poder público federal, 
estadual e municipal e pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 
Foi feita a readequação de espaços 
para garantir o distanciamento de 
segurança e adquiridos materiais 
e equipamentos de proteção. Os 
funcionários do clube passaram 
por treinamentos e foram subme-
tidos a testes de detecção do novo 
coronavírus (PCR), antes do retorno 
ao trabalho.

“Para receber os associados com 
o tradicional padrão de excelência, 
nos preparamos com muito empe-
nho, seguindo as rigorosas normas 
do nosso Protocolo de Bioproteção, 
elaborado pela nossa equipe de 
medicina, com base nas medidas 
preconizadas pelas autoridades 
públicas”, afirma o presidente do Mi-
nas, acrescentando que as medidas 
de biossegurança serão reavaliadas 
periodicamente, podendo ser flexi-
bilizadas ou retrocedidas, conforme 
os impactos na nova rotina das uni-
dades  e/ou outras orientações do 
poder público. “A proteção da saúde 
de todos é a prioridade máxima da 
diretoria”, destaca.

O Galo Mineiro canta
alto no Brasileirão

Com as altas temperaturas 
registradas em Uberlândia nas 
últimas semanas, alguns cuidados 
extras se tornaram indispensáveis 
para quem deseja praticar ati-
vidades físicas ao ar livre, como 
é o caso dos frequentadores do 
Parque do Sabiá. O local tem 
funcionado de segunda a quinta-
-feira, das 5h à meia-noite, e nas 
sextas, das 5h às 20h, apenas 
para corrida, caminhada, ciclismo 
e patins, sendo obrigatório o uso 
de máscara em todos os casos. 

Segundo o profissional de 
educação física da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Es-
porte e Lazer (Futel), Robson 
Medeiros, as altas temperaturas 
exigem diversas adequações para 
fazer exercícios. “É essencial usar 
roupas leves e confortáveis e se 

hidratar antes, durante e após a 
atividade física. O uso de protetor 
solar também é indispensável”, 
afirma.

“Em dias muito quentes, é 
importante que as pessoas redu-
zam o tempo de atividade física 
em até 20% e, caso sintam dores 
ou cãibras, interrompam a prática 
imediatamente”, conclui.

As corridas e caminhadas no 
Parque do Sabiá estão permitidas 
no sentido anti-horário, das 5h às 
22h, de segunda a quinta-feira, e 
das 5h às 20h nas sextas-feiras. O 
ciclismo está autorizada no senti-
do horário, de segunda a sexta, 
das 10h às 16h, e anti-horário, 
de segunda a quinta, das 22h à 
meia-noite. Já o uso de patins é 
permitido no sentido horário, de 
segunda a sexta, das 10h às 16h. 

As atividades esportivas coletivas 
– como futebol, futsal, vôlei e 
basquete – e o uso de piscinas, 
academias, quadras e campos 
seguem suspensos, assim como o 
funcionamento do Parque do Sa-
biá nos feriados e fins de semana.

 No momento de entrar no 
local, o frequentador tem sua 
temperatura medida por profis-
sionais Futel, que também têm 
orientado as pessoas para que 
mantenham distância mínima 
de dois metros entre si, passem 
álcool em gel (disponível nas 
portarias do parque) e tragam 
suas próprias garrafinhas com 
água, já que o uso de bebe-
douros está temporariamente 
suspenso. As pessoas em esta-
do febril não podem entrar no 
espaço.

uberlândia orienta sobre atividades
físicas em dias de temperaturas elevadas

Acesso ao clube
 O clube está aberto em condições especiais, com número limitado de 

acessos simultâneos, sendo 2.500 no Minas I; 1.200 no Minas II; 600 
no Minas Country; e 750 no Minas Náutico. Se a capacidade máxima 
for atingida, será organizada uma fila de espera, com demarcação de 
distanciamento.

 O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências das 
unidades, inclusive nas áreas de mesas e espreguiçadeiras. A proteção 
somente pode ser retirada durante refeições e hidratação ou dentro 
das piscinas.

 Nas portarias, a temperatura corporal dos associados é medida. 
Caso ela seja igual ou superior a 37,8º C (Minas I, II e Country) e 35,8 
(Náutico), o (a) associado (a) é orientado (a) a voltar para casa, seguir 
as orientações de isolamento social por, no mínimo, 14 dias ou procurar 
a assistência médica de sua confiança.

 Para ter acesso às dependências, é indispensável concordar com o 
“termo de responsabilidade”, disponível na área do associado do site mi-
nastenisclube.com.br e nas portarias. Para quem já assinou o termo para 
frequentar a academia, não é necessário fazer o processo novamente.

Or
la

nd
o 

Be
nt

o 
/ 

M
.T

.C

O torcedor atleticano está 
eufórico e com bons motivos 
para sonhar com a conquista 
do Campeonato Brasileiro. 
Líder do Brasileirão e com a 
equipe cada vez mais entro-
sada e vibrante em campo, 
o técnico Jorge Sampaoli, 
por outro lado, ainda não 
está satisfeito com o elenco 
do Atlético e segue pedindo 
por mais reforços à diretoria. 
Apesar disso, boa parte da 
imprensa brasileira admite 
que o Galo tem um dos três 
melhores elencos do futebol 
brasileiro na atualidade e vai 
brigar pelo título nacional.

O Atlético Mineiro, jun-
tamente com Palmeiras e 
Flamengo, tem um time re-
forçado e num campeonato 
de pontos corridos, em turno 
e returno, prevalece a força e 
qualidade do grupo. Assim, o 
Atlético começa a caminhar 
a passos largos para a tão 
sonhada conquista.

É inegável o ótimo tra-
balho que Sampaoli vem 
desenvolvendo no Galo. O ar-
gentino tem muitas peças de 
reposição e tem conseguido 
organizar uma equipe bastan-
te competitiva. O time lidera 
o Brasileirão com 5 pontos à 
frente do Internacional e um 
jogo a menos no campeonato.

No elenco atleticano, a 
verdade é que Sampaoli tem 
jogadores ágeis, com mui-
tas transições, uma defesa 
consistente, sendo destaque 
o zagueiro paraguaio Júnior 
Alonso, que vem se tornando 
uma muralha na defesa alvi-

negra. Isso implica numa equi-
pe móvel, competitiva e que 
tem a capacidade de sair de 
uma ação defensiva para uma 
ação ofensiva extremamente 
rápido e com qualidade.

Em 12 partidas disputadas, 
a equipe mineira obteve nove 
vitórias e três derrotas. Essa 
sequência de conquistas vai na 
contramão de um Brasileiro 
que já teve 42 empates em 
125 confrontos, sendo cinco 
deles na 13ª rodada. 

A intensidade e volume 
de jogo apresentados pelo 
Atlético, que já marcou 25 
gols e tem o melhor ata-
que do torneio com sobras, 
tem sido determinante para 
o aproveitamento de líder 
até aqui. A filosofia ofensiva 
adotada por Sampaoli expli-
ca a superioridade do time 

mineiro no páreo. Com va-
riações táticas, muita técnica 
e mudanças constantes nas 
escalações, o Galo massacra 
os adversários e se posiciona 
como um dos postulantes ao 
título nacional. 

É gratificante ver o fute-
bol mineiro no alto da tabela 
na principal competição do 
país. Agora, para a alegria 
se tornar completa, vamos 
torcer pela rápida e urgente 
recuperação do Cruzeiro. A 
rivalidade neste momento 
deve ser deixada de lado. 
A Raposa é gigante pela 
própria natureza, tão com-
batida e jamais vencida. Não 
merece estar nesta situação. 
Precisa retornar à elite na-
cional para brigar por títulos 
importantes com seu grande 
e histórico rival.
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