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Divulgação

400 mil novas vagas temporárias
devem ser criadas até O fim do ano
Uma pesquisa da
Associação Brasileira
de Trabalho Temporário (Asserttem) aponta
que 400 mil novas vagas temporárias serão
criadas entre outubro,
novembro e dezembro
deste ano. O setor industrial é o que terá o
maior número de contratações, respondendo
por 60% do total. Para
quem está em busca
de uma oportunidade
de emprego, a entidade também prevê que
20% dos trabalhadores
poderão ser efetivados
após o período, ou seja,
cerca de 80 mil pessoas.
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Vendas de papelão
crescem mais de 15%
durante quarentena

Uma pessoa negra tem
até sete vezes mais risco
de ser baleada pela polícia
Um estudo feito pela Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) mostrou que uma pessoa
negra tem de três a sete vezes mais chances de
ser baleada pela polícia. A pesquisa trouxe informações sobre abordagem, letalidade policial e
prisões em flagrante, segundo as características
de cor e raça. O cientista social Fábio Luporini acredita que isso vem do fato de as polícias e outras
instituições governamentais serem condicionadas
a tratarem de modo distinto negros e pobres.
Ele explica que isso é entendido como racismo
institucional que é fruto do racismo estrutural
existente em nossa sociedade.

Acordar bem e disposto e, dentro de poucos minutos, sem motivos
aparentes, chorar copiosamente. Todos nós vivenciamos mudanças
de humor, porém, quando isso acontece de forma muito brusca e
constante, um diagnóstico precisa ser realizado para descartar ou
não a Síndrome de Borderline. O transtorno está em evidência desde
que a modelo e participante de “A Fazenda”, Raissa Barbosa, que foi
diagnosticada com a síndrome há um ano, começou a ter episódios de
alteração de humor diante dos olhos da audiência. “Essas características são graves o suficiente para causar sofrimento extremo à pessoa e
podem interferir no seu funcionamento social e ocupacional”, explica
a psiquiatra Kelly Robis.

As mudanças de hábitos dos consumidores brasileiros estão sendo percebidas
por toda a cadeia de produção. No setor de papelão, material muito usado na
fabricação de embalagens, as vendas bateram recorde em relação ao ano passado, com crescimento de 15%, impulsionado principalmente pela expansão do
e-commerce e pela adesão ao delivery. “O segmento entregou um importante
volume de embalagens em atendimento à indústria de bens essenciais como
alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, higiene pessoal, artigos de limpeza, incluindo álcool
em gel, e materiais descartáveis,
como guardanapos, papel toalha,
itens que precisavam chegar embalados nas residências”, avalia
Gabriella Michelucci, presidente
da ABPO.
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Alexandre Kalil
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Na última rodada de entrevistas com os
candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), Bruno Engler (PRTB) e
Fabiano Cazeca (PROS), apenas um deles respondeu às questões elaboradas pelo Edição
do Brasil sobre demandas da capital mineira
como saúde, educação, mobilidade urbana
e economia. Nas quatro edições anteriores,
entrevistamos 12 candidatos. Acompanhe
também pela internet, basta acessar www.
edicaodobrasil.com.br/eleicoesbh2020.

Reprodução

Edição finaliza série de entrevistas
com candidatos à Prefeitura de BH

Fabiano Cazeca

850 mil estudantes deixaram a
faculdade por causa da pandemia
Uma pesquisa feita pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino
Superior (Semesp) mostrou os impactos da pandemia na educação. Segundo os dados, 850 mil estudantes deixaram a faculdade este ano. A redução
representa 13,2% das matrículas das universidades pagas do país. O abalo
já pôde ser sentido logo no primeiro semestre, quando 608 mil alunos trancaram o curso.
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Síndrome de Borderline
é marcada pela mudança
repentina de humor
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Pesquisa mostra que negros tem até sete vezes
mais chances de serem baleados pela polícia
Nat Macedo

U

m levantamento realizado
pelo Departa-

mento de Sociologia da
Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar)
aponta que negros têm
de três a sete vezes
mais chances de serem

Uma pesquisa aponta que negros
têm até sete vezes mais chances de
serem baleados pela polícia. A que
você atribui isso?
Infelizmente, no Brasil, a polícia e outras instituições governamentais são condicionadas a tratarem
de modo distinto negros e pobres. É o que chamamos de racismo institucional, fruto do racismo
estrutural existente no país e que cultua o mito da
democracia racial. Dados sobre empregabilidade,
acesso a serviços públicos (universidade, sistema de
saúde, etc) e, mais recentemente, sobre a violência
policial que atinge negros e pobres, mostram que o
racismo estrutural está institucionalizado.
Nós não somos um povo igualitário. Pelo contrário, somos uma população que cristaliza, cada
vez mais, a diferenciação entre classe, gênero e raça.

baleados pela polícia. A pesquisa
P o l i c i a m e n to
Ostensivo e Relações Raciais
traz informações

Thiago Gugani/
Divulgação

Este ano vimos muitos casos em
que negros foram mortos pela
polícia e que geraram bastante comoção. Contudo, nenhuma medida
parece ter sido tomada. Por quê?
Porque, aliado a tudo isso que já discutimos, as
instituições públicas brasileiras são protecionistas
entre si. As categorias – e isso inclui a polícia, mas,
podemos citar as áreas da saúde, da educação e até
mesmo da classe política – são corporativistas. E,
embora não tenha em mãos dados que mostrem o
número de casos de violência policial punidos pelas
próprias instituições, a sensação que a sociedade
brasileira tem é de impunidade e de que a agressão
contra negros continua existindo.

A violência policial contra negros é
citada muitas vezes como racismo
institucional. É correto usar esse
termo?

O jornal francês Le Mond fez uma
reportagem afirmando que a polícia brasileira é a mais violenta
do mundo. Por que é habitual a
violência policial no Brasil?

Há quem defenda o termo e tem quem o rejeite.
É uma forma de nos ajudar a compreender que
existe um preconceito e um racismo social que se
reflete e revela nas instituições públicas. Jamais
podemos generalizar, obviamente. Não vamos
correr o risco de reduzir o assunto ou o conceito.
Mas, muitos dos dados apontam nesse sentido.
A própria Organização das Nações Unidas (ONU)
publicou um relatório, em 2015, concluindo que o
racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado,
além de permear todas as áreas da vida. É um
estudo que não pode ser ignorado.

Há várias razões para isso: uma delas é que a
polícia é treinada para matar, ou seja, faz parte da
adrenalina do trabalho e do escopo do serviço. Por outro lado, não podemos culpar a pessoa do policial, isso
porque o Estado não oferece uma estrutura mínima de
acompanhamento psicológico, psiquiátrico (quando
necessário) e sócio-emocional. Afinal, a polícia trabalha no limiar entre a vida e a morte. Isso é muito sério.
Nossos policiais estão correndo riscos de vida todos
os dias que saem para trabalhar. E quando estão de
folga também. É preciso que o Estado ofereça suporte
psico-sócioemocional aos trabalhadores da segurança.

sobre abordagem,
letalidade policial e prisões
em flagrante,
segundo as características de

cor e raça. Dados estatísticos foram coletados
desde 2016 nos estados
de São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do
Sul e Distrito Federal.

Quais medidas deveriam ser tomadas para acabar com os casos de racismo institucional e violência policial?
É muito genérico dizer que a mudança deve vir por
meio da educação. Isso porque sabemos que nossos
políticos, de fato, não dão a devida atenção à educação do povo. Mas, a transformação dessa realidade
começa por aí. Só assim, e de forma substancial, é que
vamos reverter os quadros do racismo, desestruturando-o socialmente e deixando de institucionalizá-lo.
Além disso, é pertinente discutir o tema
através de palestras, formações, capacitações e
atualizações profissionais nas polícias e em todas

as repartições públicas, além da vida profissional
na rede privada. Mais que isso, há muitos que
defendam a desmilitarização da polícia como uma
alternativa. E de fato pode ser, já que a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, é treinada
para matar inimigos. Só que esse é um entrave,
pois, o policial deve, acima de tudo, respeitar
direitos, inclusive de bandidos. Também com a
desmilitarização, os policiais que cometerem atos
irregulares contra negros, por exemplo, passarão
a ser julgados pela Justiça Civil, não mais pela
Justiça Militar como é hoje. Muito já se avançou
nos últimos anos, mas, ainda é preciso melhorar,
como os próprios dados comprovam.

Entenda mais
O sociólogo cita três exemplos que apontam o racismo estrutural em nossa sociedade:
Um estudo publicado no Relatório Socioeconômico da Mulher (Raseam) revela que
grávidas negras e pardas têm menos acesso às consultas de pré-natal em relação às
mulheres brancas”.
Os dados obtidos pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), estudo domiciliar de âmbito
nacional, apontam que o acesso pela população negra ao sistema público de saúde é
menor do que o de pessoas brancas, demonstrando, a partir dos resultados, que 23,3%
dos pretos e pardos se sentem ou já se sentiram discriminados no serviço de saúde”.
Enquanto 76% dos jovens brancos entre 15 e 17 anos estão matriculados no ensino
médio, esse número cai para 62% entre a população preta – uma diferença de 14
pontos percentuais (p.p.). Ou seja, uma proporção maior de negros está em situação de
atraso escolar (matriculado na série inadequada para sua idade) ou fora da escola. O
levantamento é do Todos Pela Educação, com base em dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)”.

EDITORIAL

Sergio Prates

Futebol, educação e fantasia

N

este período de crise sanitária mundial, algumas conjunturas
deixaram a penumbra para ficarem nítidas. Uma delas é
que o futebol não é um espetáculo destinado à alegria da
população humilde. Ascendeu ainda mais o seu patamar e
como é sabido trata-se de um negócio altamente lucrativo, envolvendo
muitas cifras no Brasil e em outros continentes, mesmo diante da
economia fragilizada.
Aliás, o prestígio dos magnatas do mundo do futebol é tão elevada
que implementou um lobby sem igual a ponto de inverter a situação.
Vejam bem: foi liberada pelo governo a realização dos jogos nos estádios sem a torcida, mas, mesmo assim, ocorre aglomeração entre
jogadores e profissionais que trabalham no entorno das partidas,
enquanto milhões de estudantes nos quatro cantos do Brasil estão
em casa, mantendo a prudência para evitar a propagação do novo
coronavírus. A sensação que dá é a de que o vírus sabe escolher entre
jogador e aluno.
Atualmente, não existe time do coração, há investidores pesados,
empresários adquirindo os direitos econômicos dos profissionais ao
redor do mundo. Sendo assim, fica claro, para quem quiser raciocinar
um pouquinho, de que dinheiro para atender o segmento esportivo
existe em abundância, em detrimento dos investimentos na educação
e, consequentemente, no futuro do nosso país. Enquanto os estádios
foram liberados e iluminados, milhares de escolas estão fechadas e
sem data para retomarem as aulas.
A próxima semana, certamente, será de intensa movimentação
por parte dos cartolas representantes dos grandes clubes esportivos
brasileiros. A partir do dia 8 de novembro, quando começa o segundo
turno do Campeonato Nacional, eles querem voltar com os portões
abertos com a liberação de torcedores e a alegação para tal medida
seria que alguns clubes estão perdendo uma média R$ 200 mil por
partida, chegando a um montante de R$ 4 milhões só na primeira fase,
período em que as arquibancadas estiveram completamente vazias.
A folha de pagamento mensal da maioria dos times brasileiros
chega à casa dos milhões. Esse valor seria suficiente para quitar a
folha salarial de uma dezena de empresas em Belo Horizonte e em
qualquer outra cidade no Brasil, possibilitando a continuidade de muitos empregos. No entanto, muitas dessas companhias permanecem
combalidas depois de ficarem mais de 6 meses de portas fechadas.
Alguém se dignaria a explicar tamanho disparate ou é melhor deixar
o mundo da fantasia dominar a nossa cruz realidade?

Sobre o tema, o Edição do Brasil conversou com Fábio Luporini
(foto), cientista social,
sociólogo, antropólogo
e cientista político.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Escolhas bizarras de quem sofre de mitomania

M

itomania, caso o leitor não saiba, é o
nome dado a quem sofre de mentira
patológica, distúrbio mental em que
o doente sustenta o embuste como se fosse
a mais absoluta verdade, numa tendência
duradoura e incontrolável. Sei que muitos mitomaníacos agem de maneira inconsciente.
Não sou psiquiatra para explicar as diferenças
existentes nesse tipo de perturbação, mas me
preocupo quando detentores do poder, além
de mentir, também fazem escolhas bizarras,
algumas até hediondas, para se cercar de
indivíduos da pior espécie.
Dando nomes aos bois, visto que, atualmente, muito se fala em boiada... ultrapassa
qualquer noção de ridículo, ou melhor, de
asqueroso, ser escolhido e mantido no comando da Fundação Palmares - justamente
uma entidade do bem e do repúdio à intolerância - o tal de Sérgio Camargo, um racista
de desprezível espécie, que sistematicamente
rejeita seres humanos seus semelhantes e
age como se nazista fosse (não me arrisco
nem a pensar se realmente é).
É preocupante observar atitudes assemelhadas do “carisma obscuro de Hitler”, tão
bem demonstrado na notável série da CNN,
com o que parafraseiam líderes de hoje que
desdenham do sofrimento. Hitler, quando da
malograda ofensiva alemã no congelante inverno da União Soviética, não se importando
com a morte das tropas - ele mesmo bem a
salvo em sua casa de campo -, dizia e repetia:
“se acalmem e não desistam. Os fracos não
merecem viver”!
Pense um pouco se não é mitomaníaco
quem, talvez querendo bajular o suposto
amigo norte-americano milionário acionista
de fábrica de cloroquina, continue insistindo
no uso de remédio que comprovadamente
não é eficaz. Que dá seguidamente os
piores exemplos de menosprezo à ciência
e às recomendações de segurança para
evitar transmissão de COVID-19, como faz

e insiste com as recentes asneiras contra
vacinas. Também esqueça a propaganda
governamental e pesquise sem preguiça a
imensidão das queimadas do Pantanal e
da Amazônia. Verifique o desdém quanto às
comunidades quilombolas e indígenas. Não
se torne mais um a ser iludido com a mísera
distribuição de auxílio financeiro ao povo só
agora descoberto - era considerado invisível,
vejam só - mas que tem um título de eleitor
nas mãos e “pode votar no bonzinho quando
chegar a hora” e em seus apaniguados já no
próximo dia 15.
No Brasil de hoje, há de tudo do pior!
Bandidos são soltos porque se descobre um
jeitinho de protegê-los com habeas corpus.
Dinheiro na cueca já é história batida e repetida. Sempre existe um novo escândalo,
autoridades ou quem autoridade poderosa
queira ser, montando falso currículo a bel-prazer. “E daí?”, indaga o responsável pelas
escolhas bizarras, estimulando a fraude de
quem diz ter duas pós-graduações 12 dias
antes de obter a indispensável graduação da
matéria. É como se um adulto, sem concluir
o primeiro grau do ensino fundamental,
garantisse possuir diplomas do segundo
e terceiro grau de escolas que nem tais
cursos possui.
Falando nisso... vamos lembrar o caso
dos festins de lagostas, que detalhei em
artigo de setembro do ano passado, e que
agora voltou à tona de forma mais insidiosa,
graças ao descalabro das palavras do mito na
Presidência da República. O desembargador
Kássio Nunes (deve ser de melhor estirpe ter o
nome Cássio com K) foi quem julgou e liberou
a sistemática compra de lagostas e vinhos
importados premiados como “comidinha e
bebidinha” para o Supremo Tribunal Federal
(STF) em 2019. Parece que previu seu futuro
como comensal, porque acabou indicado
para ministro, onde poderá degustar de graça
as iguarias.

Seu tutor, questionado sobre o episódio
da rica comilança, saiu em defesa do afilhado.
É curioso que, confirmado pelo Senado, Kássio
com K pode julgar fatos, digamos, estranhos,
envolvendo a família palaciana notabilizada
por casos de rachadinha, laranjal e transferência para ações da primeira-dama de milhões e
milhões de reais doados especificamente para
adquirir testes rápidos de COVID-19. Lamentável
a defesa feita pelo presidente após assumir ter
“afinidade” com o seu escolhido: “não tem
nada demais comer lagosta. Não tem nada
demais, qual o problema comer lagosta? Quem
pode come, quem não pode, não come”!
Até que não faltam pessoas supremas, especialmente nos chamados e efetivos poderes,
que podem ter seus festins. Acontece que, no
caso específico, nada pagam e sim o povo, que
além de arcar com o rateio para milionários
salários e penduricalhos que incluem de tudo,
como recheada verba alimentação, é quem
dá dinheiro para os banquetes reais dos quais
não sente nem o cheiro. A grande maioria dos
pagadores de impostos nunca viu e jamais verá
uma lagosta, nem em foto, e sequer sabe que
uma garrafa de vinho premiado custa muito
mais do que sobra - quando sobra - para alimentar sua família por mais de mês.
Para finalizar: há uma cena do filme baseado em fatos reais “Um lindo dia na vizinhança”,
na qual o protagonista jornalista fala: “Por que
escrevemos artigos? Temos um lugar privilegiado. Tentamos expor a verdade. E às vezes, só às
vezes, conseguimos mudar um mundo problemático com as nossas palavras”. Ressalto, no
entanto, que a tentativa de expor a verdade não
pode ficar restrita apenas aos chamados profissionais da imprensa. Você, leitor, não importa o
que seja e faça, sua profissão ou escolaridade,
também precisa expor a sua opinião, dialogando e se manifestando, sem violência de qualquer tipo, mas também sem medo e desde que
procure a verdade de forma honesta e sem se
deixar subjugar pelo poder e pela mitomania!
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Empresários fazem sucesso
também na área da política
Eujácio Silva
Minha prioridade será salvar a
economia, recuperar atividades
e empregos destruídos na pandemia. Mais negócios e consumo
para gerar a arrecadação que sustenta os
serviços e obras no município. Eu vou lançar
um plano emergencial para apoiar a retomada
do comércio e serviços na nossa cidade. Ajudar
quem quer voltar a trabalhar e empreender.
Uma nova visão faz toda a diferença”. Essa
tem sido a fala mais frequente do candidato à
Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo de Souza
e Silva (Patriota).
Presidente licenciado da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH),
Marcelo tem uma bandeira definida: fortalecer
o segmento comercial, especialmente os empresários, lojistas e prestadores de serviços. “É
hora de recuperar a economia para poder gerar
emprego, do contrário, o caos será inevitável”,
acredita.

Políticos e empresários
A presença de um nome de sucesso na vida
privada na política tem a ver com uma tese
vivenciada em todo o Brasil: quem administra
bem o segmento particular, certamente terá
êxito no campo político.
Esse argumento deu tão certo que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o
governador em Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo), e também o prefeito de Belo Horizonte,

Marcelo de Souza e Silva aposta na
recuperação econômica de BH
Alexandre Kalil (PSD), chegaram ao poder com
esse manto sagrado os protegendo. Contudo,
Kalil obteve segundo os matemáticos da política, uma ajuda espetacular diante da chegada
da pandemia de COVID-19, momento em que
apenas o prefeito teve destaque na imprensa
local e nacional.
Diante deste quadro, a popularidade do
atual prefeito da capital mineira, já avaliada
como positiva no início do ano, só fez crescer,
enquanto os demais postulantes atuaram apenas nos bastidores, especialmente por conta das
restrições impostas pela legislação eleitoral.
Agora, segundo indicam as pesquisas, Kalil tem
quase certa a possibilidade de se reeleger ainda
no primeiro turno.
Ainda sobre a sucessão municipal pela
Prefeitura de Belo Horizonte e tendo como base

a tese referente à importância de candidatos
políticos-empresários, outros nomes estão no
páreo, como é o caso do empresário Fabiano
Cazeca (PROS). Sua empresa, a Multimarcas
Consórcios, de acordo com informações divulgadas, não demitiu um único empregado
nesses 6 meses de crise sanitária. E olha que
estamos falando de centenas de trabalhadores
espalhados pelo Brasil de Norte a Sul.
Estimulado pelo amigo, o governador Zema,
o empresário Rodrigo Paiva (Novo) também
aceitou o desafio de enfrentar as eleições. Sua
campanha, até o momento, é avaliada como
bem estruturada. Além disso, suas propostas são
positivas no sentido de dar um novo rumo à vida
dos belo-horizontinos, mas, por enquanto, seu
discurso não conseguiu empolgar a população.
Por fim, o jovem de 23 anos, Bruno Engler
(PRTB), que não é empresário, mas pertence
a uma família de bons lastros econômicos. Se
identificando como um político de direita, ele
tem ao seu lado o presidente Bolsonaro, que
sempre declara apoio ao candidato. Sua atuação tem sido basicamente pelas redes sociais e,
segundo especialistas, pode crescer nesta reta
final da campanha.
Em geral, o que se houve nos meandros
da capital mineira é que “a campanha está
irremediavelmente insossa”. No âmago da
questão, certamente, destaca-se o distanciamento social, que leva às pessoas a agirem mais
discretamente e esse mesmo silêncio ocorre
com os candidatos, inclusive se estendendo aos
postulantes da Câmara de Vereadores. É como
se pleito não existisse, ficando restrito apenas
ao horário da TV.

A Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) vai retomar
suas reuniões presenciais de Plenário
de forma gradual e responsável. O
anúncio foi feito pelo presidente da
Casa, deputado Agostinho Patrus
(PV). A partir do dia 16 de novembro,
as atividades legislativas e administrativas passarão a ser realizadas na
modalidade semipresencial, conforme procedimentos definidos em
deliberações publicadas no dia 29.
O presidente Agostinho Patrus
lembra que, desde o início da pandemia de COVID-19, a ALMG tem se
pautado pela manutenção do exercício de suas funções constitucionais,
sempre com os cuidados necessários
à preservação da saúde de parlamentares, servidores e comunidade
em geral. “Agora a equipe técnica
da área de Saúde da Casa já nos
sinaliza que podemos ampliar as
atividades do Legislativo e faremos
isso gradualmente”, afirmou.
A Assembleia vem monitorando,
de forma sistemática, as estatísticas
epidemiológicas relacionadas à
COVID-19, o que já permitiu ajustes
na dinâmica de funcionamento, com

Almg

Assembleia vai ampliar reuniões
presenciais de Plenário no dia 16
ção à COVID-19 adotadas pela Casa
proporcionam um ambiente seguro.
Elas continuarão sendo praticadas e
a Assembleia seguirá monitorando
os dados epidemiológicos para
subsidiar eventuais definições sobre
o seu funcionamento.

Atuação responsável
Patrus: “Estamos em um patamar
muito próximo do aceitável pela OMS”

a realização regular de reuniões de
Plenário e de comissões.
A decisão de ampliação das
operações presenciais leva em conta
a progressiva melhora dos dados
de contaminação e internações e a
liberação de diversas atividades pela
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e
o retorno do trabalho presencial em
outros órgãos públicos. “Estamos
em um patamar muito próximo do
aceitável pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) quanto à contaminação”, afirmou o presidente.
Além disso, a Gerência-Geral
de Saúde Ocupacional da ALMG
avaliou que as medidas de preven-

Ao longo da pandemia de coronavírus, a ALMG se manteve atuante,
procurando contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas pelo
Estado de Minas Gerais e pelos cidadãos mineiros. O Plenário votou diversas leis importantes e as comissões receberam autoridades para prestar informações sobre as ações de governo.
As reuniões de Plenário passarão a ser realizadas de maneira
presencial, mas será mantida a possibilidade de participação remota de
parlamentares que pertencem aos
grupos de risco para COVID-19, por
meio da plataforma Zoom. As votações continuarão sendo feitas com a
utilização de aplicativo desenvolvido
pela ALMG para permitir a continuidade dos trabalhos legislativos.

Nas comissões, terão continuidade as reuniões que vêm sendo
feitas de segunda a sexta-feira, também com participação presencial e
remota, com a utilização do Zoom.
Todos os dias podem ser realizadas
simultaneamente até duas reuniões pela manhã e duas à tarde.
Também continuarão permitidas
as visitas externas das comissões
na região metropolitana de Belo
Horizonte.
Para evitar aglomerações e o
risco de contaminação pelo coronavírus, o acesso às dependências da
ALMG permanecerá restrito a parlamentares, servidores, autoridades e
convidados das reuniões. A imprensa
credenciada também continua com
acesso permitido para a cobertura
do processo legislativo. Além disso,
estarão autorizadas, em número
limitado, visitas aos gabinetes parlamentares (com comunicação prévia
à Polícia Legislativa). Mediante
agendamento, será retomado o
atendimento presencial em setores
como Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC), Biblioteca e Espaço
Cidadania.
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A Vale ontem e hoje
Nascida em Minas, a Vale criou asas e alçou voos mundiais,
mas, infelizmente, se esqueceu de cuidar bem de suas raízes e,
certamente, por causa deste crescimento demasiado, viu-se envolvida no maior desastre ambiental brasileiro, o rompimento
da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, com centenas
de mortos. Sendo assim, a empresa tem sua história dividida
em duas etapas: antes e depois do desastre.

Sucessão de Nova Lima
Em Belo Horizonte, dizem que três empresários influenciam
os bastidores da política da capital: Rubens Menin, Salim
Mattar e Ricardo Guimarães. Já em Nova Lima, cidade da
região metropolitana, segundo consta, o empresário Joel
Ayres da Mota é o único influenciador político por lá este ano.
Só que ele, de acordo com informações, tem sido “caridoso”,
com mais de uma candidatura. Esperto esse empresário, não
é mesmo, gente!?

Sucessão de 2022
Por onde passa durante a atual campanha de prefeitos e
vereadores, o senador Rodrigo Pacheco (DEM) não deixa dúvida: tem o intuito de disputar o governo de Minas em 2022.
E nesse cenário, ele terá de debater com dois pesos pesados:
o próprio governador Romeu Zema (Novo) e o atual prefeito
de BH, Alexandre Kalil (PSD), já que eles visam o pleito majoritário daqui a 4 anos.

Vice de Kalil?
Nos corredores da Assembleia Legislativa continuam os
comentários: o atual presidente da Casa, Agostinho Patrus
(PV), estaria com tudo esquematizado para ser candidato a
vice-governador, caso o prefeito Alexandre Kalil (PSD) seja vitorioso nas eleições de 2020, pois neste caso, ele seria candidato
ao governo de Minas daqui a 2 anos. É aguardar para conferir...

Petistas na PBH?
Em política, as notícias sempre são mais capciosas em época de campanha. Agora, por exemplo, diante do acirramento
do pleito municipal em BH, surge um comentário, no mínimo
curioso, e que diz respeito à possibilidade de existirem vários
nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT) atuando nos
bastidores da Prefeitura de Belo Horizonte, especialmente em
cargos de 3º escalão. Será, gente?

Política mineira
Até 4 anos atrás, Aécio Neves (PSDB) era tido como a figura
mais influente de Minas. Agora, diante de processos e denúncias
contra o político mineiro, o seu nome sequer é mencionado.
Aliás, existem informações de que ele tem passado grande parte
do seu tempo em Santa Catarina, terra de sua esposa.

Eleição no Sicepot-MG
Recentemente, circulou a informação de que alguns grupos
estavam se preparando para participarem da sucessão da
diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no
Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG), atualmente presidida
pelo empresário Emir Cadar Filho. Mas, esses pseudogrupos
estão desanimando, especialmente depois que ficaram sabendo da real situação da entidade, que não difere muito de
outros sindicatos brasileiros: vive um momento bem difícil.

Ciúme presidencial
Debatendo em um programa na TV Cultura, semana passada, o empresário e ex-deputado Emerson Kapaz afirmou: “é
enorme a crise de ciúme do presidente Jair Bolsonaro contra o
seu ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Tudo está
acontecendo pelo fato do ministro estar aparecendo positivamente e o chefe da nação não aceita esse tipo de realidade”, disse.

Tempos difíceis
Em Brasília, já são feitos prognósticos indicando de que a
virada deste ano até o início de 2021, especialmente os três
primeiros meses, será de economia brasileira em frangalhos.
Cruz credo, gente!

Coronel PM Ailton Cirilo

Por que os brasileiros precisam ir às urnas?
Na maioria dos países, uma pessoa de
bem tem a mesma chance de ser eleita que
uma pessoa de mau caráter. Essa igualdade
de chances só é possível graças a um sistema
político criado na Grécia Antiga: a democracia.
Onde ela não existe ou foi deliberadamente negada, prevalecem governos tiranos,
ditadores e déspotas. A democracia surgiu,
portanto, para regular a sociedade, garantir
o equilíbrio e permitir avanços, mesmo que
paulatinamente.
No Brasil, a jovem democracia ensaiou
os primeiros passos no período de Getúlio
Vargas, mas começou a caminhar, de fato,
após a promulgação da Constituição Federal
de 1988. Nas últimas décadas, estamos vendo
um afastamento do povo brasileiro das urnas,
incrédulo com a disparidade entre as suas
expectativas e o que realmente recebe de seus
agentes públicos. É compreensível o descrédito

da nação com a classe política brasileira, mas
abster-se de escolher os representantes vai
favorecer quem: os bons ou os maus políticos?
Uma vez, Margaret Thatcher (1925-2013),
primeira-ministra britânica, afirmou que “a
democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam sempre eleitos,
mas sim para impedir que os ruins fiquem
para sempre”. No mundo todo, foi a inspiração democrática que acabou com injustiças
históricas e garantiu, por exemplo, que as
mulheres exercessem o direito ao voto. Foi a
democracia que permitiu que o voto passasse
a ser secreto e universal. Muitos perderam a
vida na luta pela democracia, com convicção
de que ela é a maior e melhor manifestação
conhecida para exprimir o sonho do poder
equilibrado. E isso é possível a partir do voto
individual que, somado ao de outros cidadãos,
chaga-se ao sufrágio universal.

Por tudo isso, o voto de protesto não é
reconhecido como um voto inteligente, pois
ele não anula uma eleição, mesmo que ela
obtenha maioria de votos em branco ou nulo.
O voto de protesto é inócuo diante da força
da democracia. A sabedoria política está no
exercício da moderação, pelo diálogo, pela
participação popular, pela busca do caminho
do meio, entre as extremidades, preservando
as regras, os deveres e os direitos, sem ajuizamentos parciais e unilaterais.
Portanto, a democracia é essencial para a
humanidade, porque o voto continua sendo
fundamental para promover as transformações e os avanços que a civilização almeja.
Quem opta por não votar está fechando
os olhos, a boca e os ouvidos, acolhendo a
escolha que fizerem para ele. Quem opta por
não votar está negando a si mesmo a chance
de evoluir.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Fabiano Cazeca expõe planos para chegar à PBH,
mas Alexandre Kalil e Bruno Engler se recusam

Jornalista apreensiva
A jornalista Juliana Rosa, especialista em economia, depois
de ouvir muitos empresários influentes em São Paulo comentou: “o desemprego crescente de agora atingirá o seu pico em
maio de 2021 para o desespero de todos os trabalhadores”.

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 Fabiano Cazeca (PROS), aspirante à Prefeitura de Belo Horizonte
nas eleições municipais de 2020. Alexandre Kalil (PSD) e Bruno Engler (PRTB) ignoraram nossas tentativas de diálogo. A
ordem de publicação foi definida por sorteio e a disposição das entrevistas na página levou em conta o candidato que respondeu
mais perguntas. Acompanhe conosco as propostas dos postulantes e faça sua escolha para o 53º chefe do Executivo de BH.

Zema na política
Quem esteve com o governador mineiro Romeu Zema
(Novo), semana passada, em Brasília, ficou com a impressão
de que, a partir de agora, o chefe do Executivo mineiro tomará
decisões mais políticas, visando aumentar sua popularidade.

Comunicação virtual
Avaliando as aparições do presidente Jair Bolsonaro e
fazendo comentários a respeito de suas decisões, quase que
diariamente, o filósofo Luiz Felipe Pondé não teve dúvida. Para
ele, “o chefe da nação age sempre por impulso, se posicionando
de acordo com a reação dos seus seguidores nas redes sociais.
Um governo virtual para a vida real de milhões de brasileiros.
Uma maneira muito simplória de dirigir o país”, dispara.

Leíse Costa

O

empresário Fabiano Lopes Ferreira, conhecido
como Fabiano Cazeca,
nasceu em Itapecerica,
mas reside há décadas na capital
mineira. Já foi suplente de deputado federal em 2018, é presidente
da Multimarcas e tem patrimônio
declarado de R$ 5.514.150,00.
Um dos nomes de destaque da
categoria empresarial de Belo Horizonte, Cazeca não poupa críticas
à atual gestão quando o assunto
é economia e pandemia. “Essa
administração demonstrou o seu
completo descompromisso com
o desenvolvimento econômico da
cidade. Sou empresário e acompanhei com perplexidade o trato com
desprezo e desrespeito ao setor
que mais movimenta a economia
da capital mineira, o de comércio
e serviços, principalmente com os
pequenos e médios empreendedores. Uma dramática situação que
poderia ter sido evitada”.

Vacina sem ideologia
Em relação ao debate político estabelecido em relação à
vacina contra a COVID-19, assunto efetivamente politizado, o
médico Paulo Saldiva, da Academia Nacional de Medicina
(ANM), disse recentemente: “essa vacina está chegando para
salvar vidas. Portanto, ela não é de esquerda nem de direita.
Não tem ideologia, pois veio para atender a população”.

Vereadores de BH
Nos primeiros dias após a eleição, ou seja, por volta do dia
20 de novembro, quando se conhecerá o resultado do pleito,
especificamente em Belo Horizonte, será dado o pontapé inicial
visando à eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. Certamente, o assunto vai dominar a última quinzena
do mês na capital mineira, podem apostar.

Político ou empresário?
Ao não se candidatar para mais um mandato como deputado federal no último pleito, o petista Gabriel Guimarães teria
tomado a decisão, segundo confessa a amigos, de se dedicar
exclusivamente ao mundo empresarial. Com isso, abandou
velhos parceiros, inclusive teria se afastado definitivamente
até mesmo do ex-governador Fernando Pimentel (PT). Coisas
da política mineira.

Para ele, os danos socioeconômicos poderiam ter sido
atenuados e o futuro envolve
um plano elaborado com o
setor produtivo. “Não existem
obras de relevância acontecendo
na capital. Portanto, uma das
prioridades do nosso governo
será a recuperação imediata
da economia. Para tanto, o primeiro passo a ser dado é uma
providência que a atual gestão
nunca tomou: dialogar com o
setor produtivo. Convocar para
esta missão as entidades representativas do setor, as universidades e conhecer experiências
que estão sendo utilizadas em
outras cidades do país e do exterior”, afirma.
Na educação, cita a desigualdade digital como um dos problemas a serem combatidos. “Hoje,
é praticamente impossível viver em
sociedade se a pessoa não tiver
acesso à internet. As transformações estão acontecendo em uma
velocidade muito maior do que no
passado. E sem conexão à rede, a

distância entre ricos e pobres fica
ainda maior. Em nosso governo, a
prefeitura vai trabalhar para oferecer para toda a população, em
especial para aquelas famílias de
menor renda, o programa ‘Internet
para todos’. A pandemia serviu
também para mostrar mais esta
face das profundas desigualdades
sociais que existem em nossa cidade. As pessoas de famílias com
maior renda puderam trabalhar
em casa, fazer cursos à distância,
se divertir com lives de música. E a
nossa gente mais pobre que não
tem computador e nem internet
em casa? Simplesmente, não teve
direito a nada disso”, ressalta.
No campo da saúde acredita
que a espera por atendimento
é um dos principais desafios. “O
primeiro compromisso da nossa
gestão será colocar à disposição da
população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), mais profissionais para melhorar o atendimento
na ponta, lá nos Centros de Saúde.
Precisamos ter mais gente para
prestar atendimento”, destaca.

Divulgação

A primeira providência da minha gestão
vai ser dialogar com o setor produtivo”

Fabiano Cazeca (PROS), 66, é empresário
e concorre ao lado de Paula
Gomes (PTC) como vice-prefeita

Sobre as constantes inundações em épocas chuvosas na capital, afirma que não há milagres.
“Nossa proposta para resolver
o problema não é simples. Não
temos soluções fáceis nem milagres a fazer. O que precisamos é
investir alto e colocar em prática
um planejamento de obras de
curto, médio e longo prazo para
minimizar ao máximo os efeitos
das enchentes”, finaliza.

Jogo de cena
“Nos últimos 30 anos, todos os nomes indicados para uma
vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) foram aprovados pelo
Senado Federal sem postergação. Assim, a sessão destinada à
sabatina do novo ministro da Corte, Kassio Marques não passou
de um mero jogo de cena. Uma reunião de verdadeira bajulação
exposta”. Palavras da jornalista da Globo News, Natuza Nery.

Nat Macedo

D

urante o mês de outubro,
a equipe do Edição do
Brasil buscou ouvir os
candidatos à Prefeitura
de Belo Horizonte. A ideia era dar
o mesmo espaço para que todos
pudessem discernir sobre suas
propostas para o que acreditamos
ser pilares em nossa cidade: saúde,
educação, mobilidade urbana e
economia.
O primeiro contato com a assessoria de Bruno Engler (PRTB)
foi feito no dia 7 de outubro e o
prazo para envio das respostas,
por e-mail, era o dia 15. No dia
13, recebemos apenas parte dos
questionamentos e decidimos
publicá-lo na íntegra em respeito
aos leitores e justiça a todos os
concorrentes que participaram
de nossas sabatinas e tiveram a
mesma oportunidade. Contudo,

Nomes reabilitados
Três nomes que até recentemente davam as cartas na
política mineira estão momentaneamente afastados, mas no
pleito de 2022 devem ressurgir com força total, segundo analistas do segmento. São eles: o ex-prefeito de Belo Horizonte,
Marcio Lacerda, que está com tudo engatilhado para disputar
o governo de Minas; o ex-governador Fernando Pimentel, atualmente procurando se desvencilhar de problemas na Justiça;
e o ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro. Aliás, Dinis já
anda circulando em algumas cidades da Grande BH, pedindo
votos para candidatos a prefeito nestas eleições de 2020.

BHTrans é saco de pancada
Entra ano, sai ano. Passa eleição, vem eleição. E sempre o sistema de transportes de Belo Horizonte está em pauta. E, de 15 anos
para cá, todos os candidatos têm batido pesado contra a BHTrans,
assim como está acontecendo agora. Aliás, o próprio prefeito
Alexandre Kalil (PSD) disse: “eu tentei, mas, o negócio lá é sério”.

divulgaremos o plano de governo
do candidato em nosso site www.
edicaodobrasil.com.br.
Natural de Curitiba, Engler é
deputado estadual desde 2019 e
tenta se eleger prefeito da capital
mineira ao lado de Mauro Quintão com quem compõe chapa. O
candidato declarou patrimônio de
R$ 161.759,88 ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Qual é o seu plano para melhorar a saúde pública da cidade?

Reprodução

Vou tornar Belo Horizonte um dos principais
polos para negócios e eventos no Brasil”
SEM RESPOSTA

De que maneira almeja fazer
da educação algo acessível e
como recuperar o “tempo perdido” durante a quarentena?

SEM RESPOSTA

SEM RESPOSTA

Como prefeito, quais são suas
propostas para aprimorar a mobilidade urbana em BH, em especial
sobre as enchentes na capital e
suas consequentes tragédias?

Quais são os pilares do seu
plano de governo para retomada
da economia na capital mineira?
Desburocratização do nosso
município, criando um ambiente
mais favorável aos negócios; 2.
Reabertura imediata, integral e até
mais ampla do comércio e dos servi-

Bruno Engler (PRTB), 23, é deputado
estadual e concorre ao lado de Mauro
Quintão (PRTB) como vice-prefeito

ços; 3. Tornar a capital mineira um
dos principais polos para negócios
e eventos no Brasil; 4. Explorar e
estimular uma das nossas principais
vocações: bares e restaurantes; 5.
Valorizar e apoiar os pequenos empreendedores, as médias empresas
e buscar parcerias com grandes
empresas e grandes investidores
que desejam uma BH melhor.

Deputado complicado

Alexandre Kalil é o atual prefeito da
capital mineira e tenta a reeleição em 2020
Daniel Amaro

N

atural de Belo Horizonte, o empresário
Alexandre Kalil (PSD)
tenta se reeleger prefeito da capital mineira. O candidato a vice na chapa é Fuad
Noman, seu ex-secretário de
Fazenda. No último pleito municipal, ele venceu, no segundo
turno, com 52,98% dos votos.
Ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Kalil declarou patrimônio
de R$ 3.689.634,19.
Esta semana seria publicada
as propostas do governo de Kalil,
porém, até o fechamento desta publicação, ele não respondeu às questões enviadas pelo Edição do Brasil.
O primeiro contato foi feito
por meio de sua assessoria no
dia 13 de outubro. No mesmo
dia, conforme solicitado, foi

enviado um e-mail para formalizar e acertar a entrevista. No
entanto, ninguém respondeu
ao chamado. Este impresso lamenta o fato e em respeito aos
leitores, assim como para ser
justo com todos os concorrentes,
deixará em branco o espaço reservado exclusivamente para o
postulante do PSD. No entanto,
divulgaremos o plano de governo de Kalil em nosso site www.
edicaodobrasil.com.br.
Qual é o seu plano para melhorar a saúde pública da cidade?

SEM RESPOSTA

Como prefeito, quais são
suas propostas para aprimorar

a mobilidade urbana em BH,
em especial sobre as enchentes
na capital e suas consequentes
tragédias?

Divulgação

Tido como um deputado de prestígio, mesmo porque nunca
perdeu uma eleição para a Câmara Federal, o mineiro Luis Tibé
(Avante), atualmente em seu quarto mandato, está mais uma
vez sendo avaliado nos bastidores como um político esperto,
cheio de histórias e que sempre se sai bem em época de campanha. Entre os partidos sob seu comando, está o Avante, com
filiados em todo o Brasil. Isso ainda var dar xabu, ora se vai!

R$ 500,00 (Quinhentos reais)
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SEM RESPOSTA

De que maneira almeja fazer
da educação algo acessível e
como recuperar o “tempo perdido” durante a quarentena?
Alexandre Kalil (PSD), 61, é empresário
e concorre ao lado de Fuad
Noman (PSD) como vice-prefeito

SEM RESPOSTA

Quais são os pilares do seu
plano de governo para retomada
da economia na capital mineira?

SEM RESPOSTA
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Leíse Costa

A

pandemia do coronavírus mudou os hábitos de consumo da
população mundial.
Seguindo a tendência
global, os brasileiros também passaram a comprar mais produtos
pela internet e realizar pedidos de
comidas por delivery. Os impactos
dessas mudanças e das restrições
provocadas pela quarentena para
reduzir a disseminação do vírus estão sendo sentidos em várias partes
da cadeia de produção. Um deles é
o setor de papelão que, de junho
a setembro, registrou aumento de
15,4% nas vendas em relação ao
mesmo período do ano passado,
segundo a Associação Brasileira do
Papelão Ondulado (ABPO).

Mercado
projeta
crescimento
no ano por
volta de 5%
e expectativa
é de que esse
ritmo siga até
pelo menos
o primeiro
trimestre
de 2021

De acordo com dados da associação, ainda em janeiro, antes da
pandemia, o segmento registrava
bons números, mas em março,
com o início do isolamento social
e medo do desabastecimento, o
primeiro recorde de vendas do
ano foi registrado: 11% a mais em
relação a 2019. No primeiro trimestre, o crescimento acumulado foi
de 7,5%. Porém, em maio, houve
queda acentuada de 12,5%. Em
meados de junho e desde julho,
o setor voltou a registrar recordes
mensais chegando a setembro
com elevação de 15,4 %.
Para a presidente da ABPO,
Gabriella Michelucci, o crescimento da venda se deve a uma
soma de fatores. “Houve aumento
de consumo de embalagens de
papel em todo o país e também
em Minas Gerais. O mercado de
embalagem de papelão ondulado
está aquecido. A alta demanda
ocorreu por conta da retomada da indústria para atender
o maior consumo de bens de
primeira necessidade, somado
ao crescimento do e-commerce
e delivery, novo comportamento
do consumidor desde o início da
pandemia da COVID-19. O setor
entregou um importante volume
de embalagens em atendimento à
indústria de bens essenciais como
alimentos, bebidas, produtos
farmacêuticos, higiene pessoal,
artigos de limpeza, incluindo
álcool em gel, e materiais descartáveis, como guardanapos, papel
toalha, produtos que precisavam
chegar embalados nas residências”, avalia.

Freepik

E-commerce e delivery fazem as
vendas de papelão crescerem 15,4 %

Segundo Gabriella, o ramo sentiu o efeito das vendas recordes. “O
principal impacto foi o alargamento
no prazo de entrega. A embalagem
de papelão ondulado é produzida
sob encomenda e, portanto, não há
estoque no fabricante. A mudança
rápida e crescimento acelerado levou
o segmento a estender seu prazo de
entrega”, diz. Na sua avaliação, a
tendência de aumento deve continuar. “A Fundação Getulio Vargas (FGV)

Roberto Luciano
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fortes Fagundes
ENGENHEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE CVB-MG, PRESIDENTE DO CONSELHO DO
xxxxxxxxxxxx
INSTITUTO SUSTENTAR E VICE-PRESIDENTE DA FEDERAMINAS – roberto@clan.com.br

Vacinemo-nos ou não!
Mas, o que mais se escuta
é a desconfiança com relação
à China. O sentimento é que o
aquele governo é o responsável
direto por virar o mundo de
cabeça para baixo, com esta
terrível pandemia que abalou a
todos. Esta falta de confiança é
maior ainda quando comparam
que o vírus surgido em Wuhan e
disseminado pelo mundo, não
afetou o próprio país, tomando
como exemplo as suas duas cidades mais populosas que ficaram
imunes: Pequim, distante 1.150
km e Shangai, a 690 km. Cá
para nós, que é muito estranho,
é, principalmente que não surgiu
até o momento uma explicação
aceitável.
Voltando à vacina deles,
ela não transmite a segurança
suficiente para a população. É
fato que já existe um descrédito
muito grande por parte de todos,
sobretudo pela qualidade de
seus produtos mais populares,
encontrados no comércio em
todo o país e com preços menores aos dos concorrentes. Tanto
é assim, que as etiquetas dos
produtos lá produzidos, estão
deixando de usar o popular
“Made in China” substituindo
para “Product of PRC” (Produto
da Republica Popular da China).

E aí entramos em outro nível
da conversa de que a vacina
contra o COVID-19 seja obrigatória no país. A expectativa de
todos em ser vacinados é muito
grande, mas ser obrigado não
coaduna com a democracia que
vivemos. É lógico que precisa
ser feita, porque afetou a vida
de toda a sociedade e ninguém
aguenta mais a chatice de ter
de usar máscara. Mas como não
temos a cura ainda, podemos
adiar esta discussão para o momento devido. Neste ínterim, é
fundamental, o apoio da mídia
para convencer a população, deixando de lado as querelas políticas, usando todas as ferramentas
possíveis para a aceitação do
povo, sem precisar obrigar o seu
uso. Essa possível obrigatoriedade pode gerar desconforto e
desconfiança.
Óbvio que é fundamental
que o maior número de pessoas seja vacinado, quanto mais
tomarem, mais ficarão imunizados. Em um cenário de não obrigatoriedade, faz-se necessário
uma campanha de informação
educacional nacional e massiva,
intensa, que fale a linguagem
das pessoas e que elas consigam
entender a mensagem. E então,
vacinemo-nos ou não!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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E

ste é o assunto do
momento, presente
em todas as rodas
e sem nenhum consenso, como um jogo
de futebol, esquerda e direita,
as opiniões se dividem entre os
profissionais da saúde, políticos
(sempre zelando pelos seus
interesses eleitoreiros), juristas,
empresários, jornalistas, e sem
poder de opinar a população,
navegando ao sabor da maré,
sendo empurrados para todos
os lados e procurando um porto
seguro em que possam confiar,
pisando em terra firme.
Para início de conversa,
lembremo-nos que nem existe
vacina ainda. Existem sim estudos em evolução, mas que necessitam de uma comprovação
científica da imunização, sendo
testada em milhares de voluntários em todo o mundo e 3 mil só
no Brasil, com início dos testes
em julho e previsão de término
em dezembro. Comprovada a eficácia, com real proteção contra
o novo coronavírus, começará a
ser liberada para a população a
partir de abril de 2021, caso tudo
aconteça dentro do previsto.
No momento, disputam o
páreo para ver quem consegue o
melhor e mais rápido resultado
a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa
Sinovac, em parceria com o
Butantan. Há ainda um acordo
com a AstraZeneca/Oxford e com
a Covax, da Organização Mundial de Saúde. Recentemente
apareceram ainda a da Rússia e
a de um laboratório da Suécia.
Todas dependem ainda de testes
de eficácia e de liberação da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), para serem
administradas pelo Programa
Nacional de Imunizações.

projeta crescimento no ano por volta
de 5%. Nossa expectativa é que esse
ritmo siga até pelo menos o primeiro
trimestre de 2021”, diz.
Sobre a questão da reciclagem,
ela esclarece que o setor sofreu
com as restrições impostas pela
pandemia e que isso refletiu no
preço do produto. “É importante
entender que a embalagem tem
um importante motivador de custo
que é o papel. Durante os primeiros

meses da pandemia, houve uma
mudança em relação ao trabalho
das cooperativas, catadores de papel
e coleta seletiva em todo o país que
gerou uma diminuição na geração
de aparas de papelão ondulado nas
regiões brasileiras e consequente redução de embalagens pós-consumo
para reciclagem. Com a suspensão
da coleta seletiva para segurança
dos trabalhadores, a disponibilidade
da matéria-prima reduziu entre 20 e

40%, a depender da região. A base
da indústria de embalagens de papelão ondulado é a fibra reciclada,
cerca de 70% de papéis reciclados.
No segmento, a taxa de reciclagem
é de 86%, o que coloca a indústria
no patamar de altamente sustentável. A redução de ofertas de aparas
acabou gerando aumento de preço,
desde a retomada, em função do
alto consumo, o que trouxe um impacto no custo do produto”, conclui

E C O N O M I A

6

EDIÇÃO DO BRASIL
31 de outubro a 7 de novembro de 2020

Divulgação

Último trimestre de 2020 tem abertura
de 400 mil novas vagas temporárias

Asserttem prevê que 20% dos trabalhadores serão efetivados após o período

Daniel Amaro

O

ano está chegando ao
fim e algumas atividades econômicas estão
sendo retomadas aos
poucos. E, para quem busca uma
oportunidade de emprego e até
mesmo a chance de efetivação
no mercado, uma pesquisa da
Associação Brasileira de Trabalho
Temporário (Asserttem) aponta
que 400 mil novas vagas temporárias devem ser criadas no último
trimestre de 2020. Quem deverá
puxar as contratações é o setor
industrial.

De acordo com o diretor regional da Asserttem, Glaucus Botinha,
a alta demanda está concentrada
nos segmentos farmacêutico,
embalagens, automobilístico,
agronegócio, alimentício, entre
outros. “A estimativa é que 60%
das 400 mil vagas serão do ramo
industrial. O restante é distribuído,
principalmente, entre comércio e
serviços”, explica.
Segundo ele, os números
podem ser explicados por meio
de três fatores. “No início da
pandemia houve uma redução
grande no quadro de funcionários das empresas, sobretudo
nas indústrias. E essa retomada

no segundo semestre pegou as
companhias com poucos colaboradores trabalhando. O segundo
ponto é a flexibilidade desse tipo
de contrato. Ele possui uma lei especifica e está atrelado ao prazo
da demanda complementar de
serviço, sendo uma modalidade
mais rápida no ato de admissão
e com custo mais baixo quando
comparado a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). O terceiro
é que tivemos uma modernização da lei em 2017 e a emissão
de um decreto do governo federal
no ano passado. Esse conjunto
trouxe uma grande segurança
jurídica”.

Nos meses de novembro e dezembro, o setor de comércio e varejo
deverá ganhar destaque por conta
da Black Friday e Natal. “Uma parte
dessas 400 mil vagas são para datas
comemorativas de final de ano. No
entanto, por conta da pandemia, haverá uma contratação menor no setor de varejo e vendas. Além disso, o
fenômeno do e-commerce diminuiu
a quantidade de oportunidades, pois
a atividade do temporário está mais
ligada ao trabalho físico”.
Uma boa notícia é que a Asserttem prevê que 20% dos trabalhadores contratados para vagas
temporárias serão efetivados após
o período. “Isso quer dizer que nos
próximos 3 meses, cerca de 80 mil
pessoas poderão ser contratadas,
sobretudo, aqueles que têm um bom
desempenho profissional”, afirma.
Os interessados podem buscar
as agências de trabalho temporário. No site www.asserttem.org.br,
o cidadão consegue consultar por
estado quais são os locais credenciados e associados à entidade. Na
página também está disponível as
vagas oferecidas pelas empresas. “A
maioria delas já utiliza o processo
on-line durante a seleção e recrutamento. No decorrer das etapas
de admissão pode ser necessária a
presença física, mas a prioridade é
sempre pelo virtual”, finaliza.

Conquistando uma vaga
Em 2018, a vendedora Edilaine
Mota preencheu uma das vagas
temporárias e se dedicou ao máximo a desempenhar a sua função.
Após o prazo estipulado, ela foi
chamada para conversar e decidi-

ram efetivar o contrato de trabalho.
“Eu estava desempregada e agarrei
uma dessas oportunidades de final
de ano. A demanda cresce bastante
e sempre procuram mais pessoas
para ajudar. Quando entrei fiz o
meu melhor, mas não tinha tanta
esperança de ser contratada, afinal
sei o quanto é difícil”.

Ela conta que ficou muito
satisfeita e feliz com a notícia
de sua admissão. “Meu salário
aumentou e passei a ter mais benefícios. Lá se vão quase 2 anos
e eu já consegui realizar várias
coisas na minha vida. Amadureci
demais nesse tempo e a experiência foi engrandecedora”.

Você sabia?
A modalidade de trabalho em vagas temporárias é prestada por pessoa física contratada
por uma empresa que atenda este tipo de serviço. O contrato serve para substituição transitória de pessoal permanente ou para suprir
demandas complementares.
A duração desse tipo de acordo tem o prazo
máximo de até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação uma única vez por até 90
dias corridos, independentemente da prestação de serviço ocorrer em dias consecutivos ou não.
No que diz respeito aos direitos trabalhistas,
o funcionário tem jornada de trabalho de no
máximo 8 horas diárias, salário equivalente ao dos empregados da mesma categoria, recebimento de horas extras, descanso
semanal remunerado, seguro acidente do
trabalho, benefício e serviços da Previdência
Social, entre outros.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 1º de novembro

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)
está fazendo uma reforma dentro do túnel da Lagoinha/Concórdia.
Até aí tudo bem, o problema é que o horário escolhido para fazer as
melhorias é justamente o de pico: 9h e 16h. Isso não poderia ser feito
à noite, quando o movimento do túnel é menor?

Maria Bonita - Sabará
Ana Paula Cassimiro
Marcelo Guimarães de Carvalho

Segunda-feira, 02
Publicitário Waldemar Piló
Desembargador Antônio Armando
Geni Rosa

Desconhecedor da região metropolitana, o governador Romeu
Zema (Novo), até hoje, não tomou a iniciativa de reunir os prefeitos
para tocar o plano diretor, que nem no papel está.

Terça-feira, 03
As indústrias de cosméticos estão reclamando sobre a falta de
embalagens, justamente agora que o mercado começa a ficar aquecido. O setor de autopeças também está recorrendo à importação
para dar conta do recado.

Desembargador Wanderley Paiva com o
governador Romeu Zema (Novo) em evento no TJMG

Quarta-feira, 04

“A NOIVA DA SEMANA” é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM).
Bastou ele ir a São Paulo e participar da coletiva de João Doria (PSDB) para se
especular que estaria acertando sua participação na chapa do governador paulista
como candidato a vice-presidente. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro fez
chegar à imprensa de Brasília a informação de que ele estaria propenso a dar a Maia
um ministério na Esplanada em fevereiro, quando haverá uma minirreforma. De
repente, Maia virou “a noiva cobiçada”, no entanto, ele e o ministro da Economia,
Paulo Guedes, continuam se estranhando.

Dr. Hugo Biondini
Carlos Servidanes

Só para o leitor tomar conhecimento: o nosso rombo fiscal, em
2020, está chegando a R$ 1 trilhão, sendo o pior resultado da história.
E, mesmo assim, o governo só quer gastar.

Quinta-feira, 05
Arquivo pessoal

CAMPANHA MORNA - Nunca vi em toda minha vida de repórter político uma campanha à Prefeitura de Belo Horizonte tão sem entusiasmo como a atual. Alexandre
Kalil (PSD), que disputa a reeleição com uma ampla vantagem pelas últimas
pesquisas, não encontrou um oposicionista que lhe fizesse sair do pedestal para
pelo menos debater os problemas da cidade. Nossas necessidades urgentes não
foram discutidas nesta campanha e os eleitores continuarão desconhecendo quais
seriam as propostas para melhoria no trânsito, obras de urbanização e transporte,
esporte e alguns gargalos já bastante conhecidos. Ninguém falou de uma nova
rodoviária e muito menos no implemento da nossa economia. A situação da Lagoa
da Pampulha também não foi debatida, sinal de que nenhum dos candidatos tem
algo para falar a respeito.
13º SALÁRIO - Pelo lado do governo estadual, a informação é que o governador
Romeu Zema (Novo) não vai conseguir pagar integralmente o 13º salário dos
servidores. Ninguém sabe ainda se os funcionários que foram privilegiados com
recebimento de pagamento integral, no caso o pessoal da segurança e da saúde,
também terão a gratificação de Natal parcelada.

Jornalista Ronan Ramos
Dr. Antônio Godoy
Sra. Suzana Cançado Novaes

Otacílio Miranda
Grace Sejour

Sexta-feira, 06
Ex-deputado Ivair Nogueira
Maria Lúcia Scarpelli
Dr. Agilio Monteiro Filho
Jornalista Mábila Soares

Sábado, 07

Advogado Vicente Amorim com o presidente do Atlético-MG,
Sérgio Sette Câmara, em evento na capital mineira

Engenheiro Mauricio Andrés
Daniela Portela
Roberto Vital
Jornalista Michel Ângelo - Rádio Itatiaia

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Campanha alerta população de Minas
para os perigos dos ônibus clandestinos

www.itapoaloterias.com.br
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG
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Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

As mortes nas estradas do Brasil
tendem a aumentar em feriados nacionais, ocasiões em que aumenta o
fluxo de passageiros nas rodovias de
todo o país. Preocupada com a segurança dos cidadãos no próximo dia 2
de novembro, a Associação Brasileira
das Empresas de Transporte Terrestre
de Passageiros (Abrati) vai realizar
blitzes nos principais terminais rodoviários. De acordo com a Agência
Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), o transporte clandestino
é um grande risco para sociedade
porque ele mata.

Riscos dos clandestinos

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

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

De acordo com a Abrati, os
riscos dos transportes clandestinos
são inúmeros, a começar por quem
dirige veículos não autorizados pela
ANTT, como por exemplo: (1) os
antecedentes criminais dos motoristas de ônibus clandestinos não
são verificados; (2) eles não têm
treinamento para dirigir os equipamentos (Leito Total – LD – e Double
Deck), nem treinamento para dirigir
à noite ou em grandes distâncias;
(4) não contam com alojamentos
de descanso adequado e (5) não
passam por testes toxicológicos
periódicos, aferição alcóolica ou de
outros medicamentos pré-jornada.

“Toda essa irresponsabilidade,
não apenas coloca em risco a vida
de milhões de passageiros em todo
o Brasil, mas também ceifa milhares de vidas de outros viajantes que
circulam nas rodovias”, afirma o
presidente da associação, Eduardo
Tude. Ao contrário dos motoristas
de ônibus clandestinos, os condutores do transporte regular seguem
as regras da ANTT e contam com
padrões de treinamentos rigorosos, testes toxicológicos contínuos,
alojamentos para descanso e têm
toda a sua vida pregressa civil e
criminal verificada antes de serem
contratados.

Condições dos veículos
Além de não saber quem está
no volante de um clandestino, ninguém faz ideia sobre as verdadeiras condições dos ônibus ilegais.
Isso porque esses veículos não são
autorizados e não passam por vistorias técnicas, conforme exigem
as regras da ANTT. Por isso, quando
fiscalizados, são apreendidos e
deixam os passageiros na estrada.
Fora isso, os clandestinos não
cumprem protocolos sanitários,
comprometendo a saúde de seus
passageiros, o que é agravado em
um momento de pandemia.
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Variação súbita de humor gera sofrimento
à pessoa com Síndrome de Borderline
Leíse Costa

“A Fazenda” pode
agravar o quadro
de Raissa?

controlar essa emoção. Além disso, são frequentes os sentimentos crônicos de vazio
e tédio. Pode estar presente a incerteza a
respeito da autoimagem, sobre o gênero,
seus objetivos e os próprios valores. A
instabilidade emocional associada a essa
sensação persistente de inadequação,
além dos problemas de relacionamento
interpessoal podem estar associadas a
comportamentos que envolvem risco à
vida”, afirma.
Em uma de suas redes sociais, a própria Raissa explicou sobre seus sintomas.
“Mudo de humor do nada. Acordo bem e
de repente fico com raiva, começo a chorar.
Isso pode ser observado até quando faço
live. Alguém diz algo que eu não gostei,
do nada fico brava. Pessoas que convivem
comigo e falam qualquer coisinha que eu
não gosto, eu já fecho a cara e não consigo
disfarçar. E assim como foi do nada, eu já
esqueço e volto ao normal. É bem difícil

conviver com uma pessoa que está super
bem e de repente fica muito mal, triste
e chora. Fora isso, também sinto uma
angústia súbita”, disse.
De fato, a dificuldade para se relacionar parece ser o grande desafio na Boderline. “Em geral, os conflitos persistentes podem afetar os relacionamentos amorosos
e os vínculos de amizade. Muitas vezes, os
conflitos estão associados à desconfiança
e medo de abandono, no entanto, as
reações emocionais podem ser desproporcionais ocasionando rompimentos dos
vínculos de amizade e de relacionamento
amoroso. Ao apresentar uma constante
ambivalência em relação ao mundo e a si
mesma, a pessoa com Borderline também
pode vivenciar constantes incertezas no
relacionamento. Ela tende a sentir extremos emocionais como amor versus ódio e
relação de entrega versus desconfiança”,
esclarece a psiquiatra.

Juliana Callado Gonçales
Especialista em Direito tributário
www.silveiralaw.com.br

Tratamentos de dados pessoais infantis

C

ada vez mais
as redes sociais
ganham espaço
nas nossas vidas.
Difícil encontrar
pessoas que não possuam
contas no Facebook, Instagram, LinkedIn ou WhatsApp. Essas redes têm como
modelo de negócio estudar
a nossa personalidade de
acordo com a nossa interação nesses ambientes.
O documentário “O dilema das redes sociais”
disponível na Netflix expõe
o modelo de negócios que
alimenta tantos aplicativos e redes sociais e como
elas influenciam os nossos
sentimentos, decisões, desenvolvimento da nossa
personalidade e até a nossa
democracia.
Temos uma geração
que já nasceu sob os “domínios” das redes sociais,
acessando-as com idades
que ainda não as permite
perceber os perigos por de
trás daquele aplicativo ou
jogo “gratuito”.
A verdade é que crianças
(pessoa com até 12 anos
incompletos) e adolescente
(pessoa com idade entre 12
a 18 anos) são mais passíveis
de manipulação e desde
muito cedo estão alimentando a sua “biografia digital”
para estas empresas, sem
qualquer consciência ou
critério para isso.
Assim, crianças e adolescentes vão deixando
rastros dos seus gostos,
hábitos, interesses, acessos,
tendências que irão impactar diretamente a sua vida
futura. Justamente por conta dos maiores riscos que
esta geração está exposta,

Para a psiquiatra, dois
pesos precisam
ser colocados
na balança: a
hipersensibilidade da pessoa com Borderline
e o preconceito com os transtornos mentais. “O ser humano naturalmente sofre diante
da possibilidade de não ser
aceito. Todavia, a sensibilidade
aumentada à rejeição interpessoal pode ser presente de
modo pronunciado nas pessoas
com Borderline. Dessa forma,
a possibilidade de exposição e
de rejeição por parte de uma
massa populacional pode ser
especialmente um problema
para esses pacientes. Porém,
a criação de arquétipos dos
transtornos mentais a partir
da mídia pode contribuir para
a formação de mitos sobre a
síndrome, sustentando a psicofobia e reduzindo as chances
de um tratamento adequado”,
opina.

Divulgação

Durante uma exibição do programa
“A Fazenda”, reality show da Record, a
participante Raissa Barbosa não gostou
de ser colocada na “roça”, o que significa
que poderia ser eliminada. Uma situação
previsível do jogo, mas, alterada, a modelo confrontou todos os possíveis votos
e chegou a jogar água na cara de um
adversário. Dias depois, ela brigou com
uma colega e, logo em seguida, foi até o
banheiro e deu chutes na porta até quebrá-la. Atitudes exageradas como essas chamam atenção do público, mas a explicação
está nas redes sociais da própria modelo:
há exato um ano, Raissa foi diagnosticada
com Transtorno de Personalidade Limítrofe
(TPL) ou Síndrome de Borderline.
De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (APA), a síndrome é
uma condição de persistente instabilidade
do humor, das relações interpessoais, da
autoimagem e da impulsividade. “Os
indivíduos com este transtorno apresentam, de forma constante, relacionamentos conturbados, vivências emocionais
instáveis e sensação de inadequação em
relação ao mundo e a si mesmo. Essas
características são graves o suficiente
para causar sofrimento extremo à pessoa
e podem interferir no seu funcionamento
social e ocupacional”, explica a psiquiatra
e professora da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Kelly Robis.
Segundo a médica, os sintomas podem
se apresentar em forma de comportamentos autodestrutivos, seja com envolvimento
em jogos de azar, hábito alimentar disfuncional ou uso de substâncias psicoativas.
“Os relacionamentos amorosos e as amizades costumam ser, inicialmente, intensos,
mas tendem a ser instáveis. Essas pessoas
podem apresentar explosões intensas de
raiva e geralmente relatam dificuldade de

e relacionamentos. A possibilidade de
cura, ou recuperação total, ainda é pouco reconhecida pela literatura científica.
Por outro lado, a comunidade médica
reconhece o transtorno como uma
condição estável, onde o controle dos
sintomas é possível”, finaliza.

a Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei nº 13.709/2018)
traz um capítulo específico
para regular o tratamento
de dados das crianças e
adolescentes.
Assim, as empresas e
profissionais que oferecem
produtos e serviços para
crianças e adolescentes devem se adequar aos termos
do que exige a lei para evitar
penalidades, fiscalizações,
processos judiciais e também para contribuírem para
um ambiente digital mais
consciente. Empresas que
contratam menor aprendiz
devem rever os seus procedimentos para entrar em
conformidade.
O primeiro cuidado que
as empresas e os profissionais que lidam com crianças
devem tomar é o de colher
o consentimento específico
de pelo menos um dos pais
ou responsável. Isso significa
que a empresa/profissionais
deverá expor de forma clara,
direta e transparente o tratamento que será conferido
aos dados, sendo considerados nulos os termos
genéricos.
A norma exige ainda que
a empresa empregue meios
adequados para verificar se
o consentimento realmente
foi concedido por um dos
pais ou responsável. Ou
devem-se dotar mecanismos
para evitar fraudes na outorga do consentimento.
Também apenas devem
ser coletados os dados estritamente necessários para
a finalidade do produto ou
serviço prestado. Ou seja,
a empresa ou profissional
que atende o público em
questão deve aferir se os

dados que possui ou coleta
justificam-se diante do produto ou serviço prestado.
Caso não, devem descartar,
com a devida segurança, tais
dados e deixar de coletá-los.
A lei autoriza a coleta de
dados pessoais de crianças
sem o consentimento apenas para contatar os pais ou
o responsável, sem que haja
armazenamentos, ou para
resguardar a proteção destes, sendo vedado o repasse
de tais dados a terceiro sem
o devido consentimento dos
pais ou responsáveis.
As empresas e profissionais ainda deverão informar
as crianças e adolescentes
com linguagem clara e acessível sobre o tratamento de
dados realizado, de acordo
com as características psicológicas da faixa etária.
Para tanto é possível utilizar
vídeos e outros recursos
visuais que sejam acessíveis
ao entendimento da criança
e adolescente.
A partir de agora, as
empresas e profissionais que
compartilham tais dados
com terceiros precisam rever
os instrumentos contratuais
para bem definir as responsabilidades de cada agente e
evitar responsabilização por
incidentes ocorridos dentro
do processo de tratamento
do parceiro comercial.
Impor tante ressaltar
que a privacidade e livre
desenvolvimento da personalidade das crianças e adolescentes sejam efetivos é
indispensável que os pais ou
representantes legais exijam
das empresas e profissionais
estejam em conformidade
com a Lei Geral de Proteção
de Dados.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Segundo Kelly, estima-se que a incidência de Borderline na população
mundial seja de 6%, ou seja, uma a cada
20 pessoas apresentam o transtorno. Em
geral, o diagnóstico é dado no início da
vida adulta, já que é preciso cautela para
detectar em um adolescente, que ainda
está em desenvolvimento.
O tratamento principal é a psicoterapia, especialmente a Psicoterapia
Dialética Comportamental. “Pode ser
necessário o uso de medicamentos para
o tratamento das comorbidades, de
acordo com a recomendação médica.
O objetivo da psicoterapia é auxiliar no
reconhecimento e na identificação de
padrões comportamentais e emocionais
desadaptativos. O terapeuta auxilia,
em geral, na criação de estratégias de
controle e enfrentamento das emoções
e na redução dos comportamentos que
causam problemas de funcionamento

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG
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• Reuniões e treinamento
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Mais de 850 mil estudantes deixaram de
cursar o ensino superior devido à pandemia

“É importante salientar que
em um cenário pós-pandemia,
provavelmente, os cursos adotarão
um modelo híbrido, com um misto
de aulas expositivas de forma
remota com as presenciais em grupo”

havia começado as aulas, decidi continuar, mas achei muito
difícil e diferente do que estava
habituada”, explica. Para ela, o
medo e incerteza da pandemia
contribuíram em sua falta de
atenção e até mesmo dificuldade de aprendizado. “Senti que
não estava absorvendo nada.
E não acho que isso seja justo
comigo mesma e com a profissional que quero ser quando
me formar, por isso tranquei a
matrícula”.
A estudante, porém, afirma
que estudar nutrição sempre foi
seu sonho. “Hoje, no quarto período, tenho ainda mais certeza disso.
Mas decidi não me cobrar e nem
ficar chateada por essa pausa. Sei
que é melhor para mim e assim
que as aulas voltarem presencialmente, estarei lá”.

“Para cada aluno que abandona
seus estudos, temos uma perda
substancial de potencial intelectual, financeiro e social, com
grande repercussão no futuro
do país”.
Ele observa que a diminuição
do número de alunos que deixam
a faculdade se daria através da
atenção a algumas questões.
“É preciso realizar mapeamento
dos pontos fracos; reavaliar a
metodologia e a proposta pedagógica, empregar a tecnologia
como trampolim para o aprendizado, por meio de técnicas que
permitam a interação e não o
distanciamento entre os alunos
e professores, com real capacitação do corpo docente, redução
de mensalidades, entre outros”.
Para que os alunos reflitam
quando a vontade de desistir
bater, o especialista deixa uma
mensagem. “Por mais difícil que
esteja agora, é nesse momento
que o estudante precisa pensar
no presente como preparação
para seu futuro profissional. A
capacitação é a arma dos vencedores”, conclui.

Futuro
Caldeira explica que a evasão
universitária é um fenômeno
com grande carga nociva e com
desdobramentos que vão além
do campus e da vida acadêmica.

Arquivo pessoal

A crise econômica provocada
pelo novo coronavírus trouxe sérias
consequênicas à educação. Prova
disso é um levantamento feito pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior (Semesp)
que mostra que mais de 850 mil
alunos deixaram de cursar o ensino superior da rede privada este
ano. A redução representa 13,2%
das matrículas das universidades
pagas do país.
De acordo com o estudo, o
impacto causado pela crise sanitária já pôde ser sentido logo no
primeiro semestre, quando 608
mil alunos trancaram a matrícula
na universidade. Este número representa 83 mil pessoas a mais que
o mesmo período do ano passado.
O professor e estudioso em
neurociência da educação, Sandro
Caldeira, explica que a pandemia
trouxe diversos fatores que contribuem para o alto índice de evasão.
“Além do crescimento do número
de desempregados e redução de
renda dos trabalhadores, tem também a incerteza sobre o retorno
das aulas presenciais. Existe hoje
uma falta de perspectiva positiva
de normalização do cenário mundial, somada ao isolamento social,
com sérias repercussões no estado
psicológico das pessoas”.

O especialista acredita que a
COVID-19 acarretou uma realidade diferente ao ensino. Segundo
ele, houve uma necessidade de
reformulação das aulas, onde os
cursos de graduação precisaram se
adaptar e se reinventar, passando
a buscar meios de tornar o ensino
mais atrativo, mesmo que on-line.
“É importante salientar que em
um cenário pós-pandemia, provavelmente, os cursos adotarão um
modelo híbrido, com um misto de
aulas expositivas de forma remota
com as presenciais em grupo”.
A pandemia acabou por mudar
a forma de ensino remoto que
era comum no país. “No ensino
presencial o aluno pode interagir
com outros estudantes e com o
professor, trocar experiências, o
que no ensino on-line tradicional
não era comum acontecer. Entretanto, com a COVID, houve necessidade de uma reformulação nessa
metodologia de ensino à distância,
trazendo aulas mais dinâmicas, ao
vivo, viabilizando a participação
dos alunos com interação entre
eles e o professor, o que as tornam
mais atrativas”.
Mas, essas adequações não
foram suficientes para que a
estudante de nutrição Carla
Portela se adaptasse. No final do
primeiro semestre, ela decidiu
não renovar a matrícula. “Como
tudo estourou em março e eu já

Reprodução

Nat Macedo

Assessora da Fiemg
recebe reconhecimento
do governo federal

Estudo mostra impacto já no primeiro semestre
quando 608 mil alunos trancaram a matrícula

Divulgação

Zema e Bolsonaro debatem
privatização da Codemig
“Os temas sobre os quais conversamos são de grande impacto
para Minas, seja do ponto de
vista fiscal, logístico, turismo,
meio ambiente e desenvolvimento
regional”, explicou Montezano.
O governador enfatizou que é
preciso ter uma boa infraestrutura
para que o Estado consiga atrair
investidores e, com isso, promover
o desenvolvimento econômico.

Instituída pelo governo federal,
por meio do Decreto nº 51.697, de 5
de fevereiro de 1963, a Ordem de Rio
Branco reconhece práticas honrosas
realizadas, por brasileiros ou estrangeiros, destacando serviços meritórios e virtudes cívicas realizadas por
pessoas físicas ou jurídicas à favor
das relações internacionais do país.
A condecoração é entregue
junto à formatura dos alunos do
Instituto Rio Branco e celebra o
patrono da diplomacia brasileira,
o Barão do Rio Branco. A cerimônia
que tradicionalmente acontece em
abril, em homenagem ao Dia do
Diplomata, foi adiada em razão da
pandemia de COVID-19 e ocorreu
no dia 15 de outubro, em Brasília.
Este ano, a assessora da presidência da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Martha Lassance (foto), foi uma das
agraciadas com a honraria, que também contou com condecoração do
presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e de alguns ministros
do atual governo, como Milton Ribeiro (Educação), Ricardo Salles (Meio
Ambiente), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e José
Levi (Advocacia-Geral da União). “São
coisas que emocionam. Sempre fui
muito idealista e a possibilidade de
melhorar a sociedade determinou a
minha trajetória. Esse reconhecimento é mais uma pedrinha que integra o
conceito que a Fiemg vem formando,
inclusive em Brasília”, diz Martha.
O reconhecimento consolida
o trabalho que vem sendo desenvolvido pela área internacional e
estratégica da entidade, que já

há algum tempo é parceira em
diversas ações do Ministério das
Relações Exteriores em Minas Gerais (Ereminas).
A cooperação da Fiemg para o
desenvolvimento das relações exteriores do país ganhou ainda mais
destaque em 2020, com o Ciclo
de Conferências - A Nova Política
Externa Brasileira, uma demanda
da Fiemg junto ao Ministério das
Relações Exteriores e da Fundação
Alexandre de Gusmão (Funag),
que tem como proposta aproximar
a comunidade industrial mineira
das principais discussões da política
externa do Brasil.
As conferências tiveram início
em setembro e estão previstas para
acontecer até dezembro de 2020.
As atividades contam com a participação de diversas autoridades
políticas e empresariais do país,
inclusive diplomatas do Itamaraty
que abordam temas como: comércio mundial; negociações bilaterais
e regionais nas Américas, incluindo
Mercosul, América do Sul, Estados
Unidos, México, Canadá e outros
parceiros nas Américas; negociações bilaterais com a Ásia, Pacífico
e Rússia, incluindo China, Índia,
Japão, Coreia, Asean e outros parceiros da região; relações do Brasil
com países da Europa, da África; e
do Oriente Médio.
“Essa homenagem é ao trabalho inovador que a Fiemg vem
desenvolvendo ao integrar o setor
industrial às pautas das relações
exteriores do país. A medalha
cristaliza que o governo federal
também está dando importância
para as nossas questões”, afirma Martha.

Recuperação fiscal

“O presidente deixou mais uma
vez claro que quer que esse direito
de mineração fique no Brasil. Não
quer que estrangeiros tenham
propriedade da mina desse mineral
estratégico, e mostrou-se empenhado para que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) venha a adquirir parte desse
ativo. Essa venda representaria a

solução dos problemas financeiros
de Minas Gerais nesse momento”,
explicou o governador mineiro.
Mais cedo, Zema esteve no
BNDES, onde se reuniu com o presidente do banco, Gustavo Montezano. Além de tratar da Codemig, o
governador também debateu com
Montezano concessões de rodovias
e de parques estaduais.

VEREADOR

CNPJ CANDIDATO: 38.585.214/0001-40 | CNPJ FORNECEDOR: 07.134.411/0001-19 - VALOR: 500,00
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O governador Romeu Zema
(Novo) reuniu-se, no dia 26 de
outubro em Brasília, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para falar de demandas
do Estado. Na oportunidade,
Bolsonaro e Zema trataram da
privatização da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (Codemig).

Já com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado
federal Rodrigo Maia (DEM),
Zema defendeu a aprovação de
um novo formato de adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal,
que já tramita na Câmara. “O
modelo atual, desenhado para
atender o Rio de Janeiro, precisa
sofrer mudanças para atender
outros estados em dificuldades,
como Minas Gerais, Goiás e Rio
Grande do Sul”, afirmou.
O governador mineiro também se reuniu, em Brasília, com
o secretário de Desestatização do
Ministério da Economia, Diogo
Mac Cord de Faria, e com o presidente da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), coronel Giovanne
Gomes da Silva.

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Dívida pública cresce 24% em
menos de 3 anos em Minas

ser acrescido ao montante devido o custo
da inadimplência financeira”, disse. Neste
ano, esse valor é de R$ 1,86 bilhão e, para
o próximo exercício, como relatou, será de
R$ 2,97 bilhões.

Queda na arrecadação
O presidente da FFO, deputado Hely
Tarqüínio (PV), perguntou aos representantes do governo que participaram da
reunião como planejam lidar com esses
números. Já o deputado Virgílio Guimarães (PT) enfatizou que os valores terão
inevitavelmente que ser renegociados.
“A medida é necessária para o equilíbrio fiscal de médio prazo de Minas”,
comentou.
Tanto o subsecretário quanto o subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria
de Estado de Fazenda (SEF), Fábio Amaral

de Assunção, ressaltaram que a única
forma de fazer frente a essa situação é o
estado aderir ao plano de recuperação
fiscal do governo federal.
Segundo Sousa, esse é um desejo do
governador Romeu Zema (Novo). “Internamente, esse é um dos principais pontos
que trabalhamos, porque, hoje, com efeito
de liminar, as faturas vencem e Minas é
considerada inadimplente. Dessa forma,
o montante cresce em função dos juros
por inadimplência”, afirmou.
Amaral acrescentou que, ao aderir
ao plano de recuperação fiscal, o estado
fica 3 anos sem pagar a dívida, os juros
deixam de ser cobrados e, depois, é feito
um escalonamento.
Sousa destacou em sua apresentação
que a situação financeira do estado é delicada, o que foi agravado pela pandemia
de COVID-19.

Até agosto de 2020, a receita arrecadada foi de R$ 65,482 bilhões e a despesa
empenhada foi de R$ 67,042 bilhões. O déficit acumulado até agora está em torno de
R$ 1,5 bilhão. Em 2019, o rombo ficou em
R$ 1,4 bilhão. “Os números estão próximos
dos do ano passado, em situações bem
distintas. Este ano é bastante desafiador
por causa da pandemia, que causou queda de receitas pelo impacto na atividade
econômica e aumento de despesas no
combate ao coronavírus”, enfatizou.
Sousas disse que a arrecadação do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) tem papel importante
em Minas, ocupando grande parte da
receita tributária. Até agosto deste ano,
foram arrecadados cerca de R$ 32,4
bilhões com ICMS e, no mesmo período
do ano passado, o número foi de R$
33,8 bilhões.

Tarqüínio perguntou sobre as perspectivas para a recuperação da arrecadação
de ICMS. “O cenário é nebuloso. Ninguém
sabe ainda se haverá uma segunda onda
de COVID e se o comércio precisará fechar
de novo. Então, não dá para saber como
a economia vai responder”, disse o subsecretário.
Apesar disso, ele afirmou que o plano “Minas Consciente” tem auxiliado na
retomada gradual e segura da economia
mineira e a expectativa é de que a queda
na arrecadação de ICMS seja menor do
que a prevista inicialmente.
O presidente da comissão também
perguntou se é possível o estado ter
superávit ainda em 2020. O subsecretário respondeu que há muitas despesas
no fim do ano, como o pagamento do
13º salário do funcionalismo. “Só isso
já é suficiente para não se alcançar o
superávit fiscal. Batalhamos para ter
um déficit menor do que o previsto para
este ano”, explicou.

Gastos
Sousa ressaltou que os gastos com pessoal e encargos sociais continuam como
os maiores em Minas. Mas que o governo
conseguiu reduzir um pouco dessa despesa
de R$ 31,9 bilhões de janeiro a agosto de
2019 para R$ 31,04 bilhões no mesmo
período deste ano.
O déficit previdenciário também ficou
menor de janeiro a agosto deste ano
(R$ 10,5 bilhões). No mesmo período de
2019, era de R$ 11,2 bilhões. Ele comentou
que a reforma da Previdência aprovada
pela ALMG em setembro vai reduzir mais
esse rombo em médio e longo prazo.

empre buscando formas
de manter um contato direto e transparente com a
população, a Prefeitura de
Uberlândia realizou entre os dias
28 e 30 de setembro uma pesquisa
on-line junto aos pais e responsáveis por alunos da rede municipal
de ensino. O objetivo da consulta
foi saber qual a percepção desse
público sobre o retorno às aulas
presenciais, dentro do contexto da
pandemia de COVID-19. Das 27.551
pessoas que responderam ao formulário virtual desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Educação
(SME), 91% afirmaram preferir a
retomada do ensino presencial
apenas em 2021.

“Mesmo com a suspensão temporária das aulas presenciais, temos
trabalhado intensamente junto às
equipes pedagógicas para estarmos
próximos da comunidade escolar,
para que esse vínculo com o ambiente da escola não fosse perdido.
Hoje, oferecemos possibilidades de
aprendizado remoto, com materiais
didáticos e videoaulas disponibilizados por meio do programa
‘Escola em Casa’, mas é importante
estarmos atentos às necessidades
desse público. Por isso fizemos essa
pesquisa, para entendermos como
cada família está vivenciando esse
momento e como se sentem diante
da possibilidade de retorno”, explicou a secretária Tânia Toledo.

PMU

Uberlândia realiza pesquisa
on-line junto aos pais de alunos

Secretária Tânia Toledo

A participação na pesquisa foi
voluntária e feita pela internet,
obtendo a adesão de mais de 25
mil pais de todas as regiões de
Uberlândia, tanto na zona urbana
quanto na rural, e distribuídos entre
163 escolas. Além de responderem
sobre o melhor momento para o
retorno do ensino presencial, os participantes foram questionados sobre
aspectos que envolvem a percepção
das famílias frente à COVID-19.
O estudo mostrou que em 10%
das residências apuradas algum morador testou positivo para COVID-19 e
em 2% dos casos o estudante teve o
vírus. Em 6% dos formulários, os pais
responderam que o aluno pertence
ao grupo de risco para a doença; em

36% das casas, há algum residente
no grupo de risco. Os 46% restantes
não se enquadraram em nenhuma
das situações anteriores.
No contexto de volta às aulas,
a pesquisa investigou como os
pais pretendem agir quando for
autorizada a reabertura das escolas,
respeitando todos os protocolos de
biossegurança. Em 42% das respostas, os participantes declararam que
devem aguardar algumas semanas
para avaliar a situação. Outros 35%
declararam que não pretendem
enviar os filhos para as escolas.
Apenas 23% manifestou intenção
de encaminhar os alunos para as
instituições, conforme as orientações
escolares.

Contagem anuncia pagamento
antecipado e integral do 13º salário
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dívida pública de Minas
Gerais cresceu 24% entre
2018 e 2020. O assunto foi
abordado, no dia 21 de outubro, em audiência pública
da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (FFO) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e motivou
questionamentos dos deputados. A reunião teve como objetivo discutir o cumprimento das metas fiscais pelo estado, no
2º e no 3º quadrimestres de 2019 e no 1º
e no 2º quadrimestres de 2020.
O subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Qualidade do Gasto da
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag), Felipe Magno Parreiras
de Sousa, enfatizou, em sua apresentação,
que a dívida consolidada líquida em 2018
era de cerca de R$ 106 bilhões, em 2019,
estava em torno de R$ 122 bilhões e, até
agosto deste ano, era de R$ 132 bilhões.
A apresentação do subsecretário também mostrou que o comprometimento da
receita corrente líquida com a dívida ficou
em cerca de 189%, 191% e 196%, em cada
um dos anos, respectivamente.
A reunião solicitada por todos os
membros efetivos da FFO cumpriu o que
determina a Lei Complementar Federal
101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A norma obriga
o Poder Executivo a fazer a demonstração
e a avaliação do cumprimento das metas
fiscais para a comissão pertinente do Legislativo, a cada quadrimestre.
De acordo com Sousa, o pagamento de
parcelas da dívida pública está suspenso
em decorrência de liminares do estado
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
“Ocorre que, em todos os exercícios, deve

No Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, a
Prefeitura de Contagem anunciou a
antecipação do pagamento do 13º
salário de 2020, que foi depositado integralmente no dia 30. Em Contagem,
a data faz parte do Calendário Oficial
do Município e é considerada por lei
como ponto facultativo.
Tais medidas, a pouco mais de 2
meses do encerramento da gestão do
prefeito Alex de Freitas, demonstram o
reconhecimento do trabalho e empenho dos servidores públicos municipais
durante o seu mandato.
“Iniciamos o ano com muita
dificuldade e com perspectivas ruins
devido à pandemia. Então, é com
alegria e, confesso, com muito alívio,
que informo que a prefeitura fará o
depósito integral do 13º salário”.

Apesar do cenário econômico
adverso, Freitas reafirmou o compromisso com servidor público municipal,
pagou o salário rigorosamente em dia,
atendeu pleitos importantes de diversas categorias e implementou melhorias à carreira. “Quero agradecer
muito, nesses 4 anos de caminhada,
o esforço e a colaboração inestimável
que tive de todo funcionalismo. Foi
um mandato com altos e baixos, com
o país atravessando uma crise terrível.
Fecharemos em um ano de pandemia,
algo inédito. Mas, com o auxílio de
todos vocês, conseguimos fazer muita
diferença na vida das pessoas que mais
precisam nessa cidade. Então, um feliz
Dia do Servidor Público. Obrigado. Sigo
contando com o esforço de todos até
o meu último dia de mandato”, parabenizou o prefeito.
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Presidente da AMM participa de evento on-line
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Divulgação

P

ara apresentar os trabalhos prestados e as ferramentas disponibilizadas
pela Associação Mineira
de Municípios (AMM) aos gestores
públicos de todo o estado, o presidente da entidade que também é
1º vice-presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM) e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda
(MDB), no dia 23 de outubro, participou do evento on-line, promovido
pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCE-MG), que
busca capacitar os candidatos a
prefeito em disputa eleitoral para
o quadriênio 2021/2024.
O treinamento foi sobre controles internos e processos administrativos. Servidores do próprio tribunal
fizeram as palestras: a servidora
Claudia Mara Emediato e o servidor
José Clemente, analistas de controle
externo do TCEMG. O diretor-geral
Marconi Braga foi o mediador.
“As orientações que vocês
trazem e compartilham com a
gente pra que os gestores possam

Presidente da AMM, Julvan Lacerda

ter uma noção de como funciona
a parte técnica da prefeitura são
fundamentais, além de valorizar
mais essas ferramentas de controle
que foram criadas. Isso nos alegra
e queremos fazer depois com os
novos gestores já escolhidos”,
agradeceu Julvan.
Ele destacou ainda a importância dos futuros gestores conhecerem mais sobre administração
pública e o papel pedagógico dos
órgãos de controle. “Muitos dos
prefeitos que se envolvem em
problemas na prestação de contas,

11

QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

não é por corrupção ou má-fé, e
sim por falta de quem sabe efetivamente fazer os procedimentos
que tem que ser feitos. E para evitar
isso, para poder aprender a fazer
direito participando dessas capacitações, se aproximando do TCE, da
AMM, usando as ferramentas que
esses órgãos têm pra poder orientar a gestão pública”, acredita.
O foco da AMM na qualificação na gestão também foi ponto
marcante da sua apresentação. “A
AMM congrega os 853 municípios,
temos atualmente 740 afiliados
e oferecemos ferramentas nesse
sentido. E um dos focos é aprimorar a gestão para combater esse
problema que afeta o servidor
público de dentro pra fora, que são
questões internas, capacidade técnica gerencial de fazer cumprir os
procedimentos formais. E a AMM
trabalha nesse sentido, com essas
parcerias pra poder trazer capacitação, fazer um trabalho preventivo,
orientação técnica mais robusta e
clara”, afirma Julvan.

Divulgação

EDIÇÃO DO BRASIL

CANAL ABERTO
Governo Bolsonaro libera agrotóxicos da China. O governo federal liberou a utilização de mais 12 agrotóxicos no país. Desses, 10 são
produzidos por empresas chinesas. O curioso é que a liberação acontece
na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro negou que
iria comprar a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês
Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Entre uma vacina, que
salvará vidas, e agrotóxicos cujo uso prejudica a saúde dos humanos e
o meio ambiente, o presidente mostra total despreparo sobre alguns
assuntos e a população sempre sendo prejudicada.
Fome volta a ser problema no país. A fome voltou a ser um grave
problema no Brasil. Já são 10,3 milhões de pessoas em situação de
insegurança alimentar grave, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Os dados são de antes da pandemia, sendo possível
que a situação tenha se agravado e se aprofunde ainda mais. O país vive
numa crise sem precedentes que foi amenizada com a distribuição do
auxílio emergencial, mas a ajuda deve acabar em dezembro, enquanto
o desemprego só aumenta. Além disso, os preços dos alimentos vêm
subindo, dificultando ainda mais o acesso a comida pelos mais pobres. A
alta dos preços do arroz, feijão, óleo, carne e outros itens tem pesado no
orçamento das famílias ameaçadas pela fome. É muito triste as pessoas
conviverem com a incerteza se haverá comida no prato, inclusive para as
crianças que não tem culpa nenhuma da situação econômica.
Imposto alto e o mercado ilegal de bebidas destiladas. O crescimento do mercado ilegal de bebidas destiladas comercializadas no Brasil
reforça a necessidade de uma discussão sobre o tema, principalmente
para a provável queda na arrecadação fiscal. Os produtos ilícitos chegam a custar até 70% menos que os legais, tornando atrativo em um
momento de crise econômica, provocado pela pandemia. Impulsionado
pelo fechamento de bares e restaurantes, principais pontos de vendas
de bebidas legalizadas, o comércio ilegal deve registrar crescimento
em 2020 e preocupa a cadeia produtiva do setor que paga os impostos
corretamente. Além disso, essas bebidas trazem sérios riscos para a
saúde dos consumidores, que compram produtos sem qualquer controle
de qualidade e produzido em fábricas clandestinas. O governo precisa
diminuir a carga tributária do produto para desestimular a ilegalidade
e para que o setor possa gerar mais empregos.
PMJF

Servidores de Juiz de Fora fazem
treinamento sobre Comprev

Valdez Maranhão
e Malu Agatão,
musa da Feijoada
de 2020

REDUÇÃO DO USO DE SACOLAS PLÁSTICAS
O consumo de sacolas de plástico
por parte dos consumidores ainda é
um grande problema para os supermercados. Nos últimos anos, muitos
países têm escolhido o caminho da
proibição para reduzir o uso da embalagem e, assim, diminuir os efeitos do
seu descarte nos oceanos. Apesar da

medida, a quantidade de lixo produzida
ainda é grande e os varejistas buscam
alternativas para incentivar os clientes a
levar outros tipos de bolsa na hora das
compras. Há alguns anos, municípios e
estados passaram a adotar leis, proibindo o uso de sacolas plásticas. É o caso de
Belo Horizonte, por exemplo, onde foi

editada a lei 9.529/2008, que entrou
em vigor em 2011. Só que a lei não
vingou e os supermercados voltaram a
distribuir as sacolinhas. Se não houver
consciência das pessoas no seu descarte
correto, só vai ajudar a entupir redes de
água e esgoto e colocar em risco a fauna
de rios e lagoas.

FECHAMENTO DE BANCOS PREJUDICA POPULAÇÃO
Os grandes bancos estão fechando
agências e reduzindo o quadro de funcionários em todas as cidades do país.
De 2012 a abril de 2020, foram fechadas
mais de 3 mil agências bancárias que
atendiam em quase 70% dos municípios. Somente nos 4 primeiros meses
do ano, 283 encerram as atividades.

Os bancos alegam que o atendimento
é realizado por meios eletrônicos e internet, mas se esquecem de que as pessoas
mais necessitadas e idosas, geralmente,
não têm acesso à informatização e
acabam sendo prejudicadas. O serviço
bancário é uma concessão pública regulada por lei específica e todo o sistema

financeiro tem a obrigação de garantir o
atendimento para os cidadãos. Por isso
é tão importante a população defender
bancos públicos. Eles é que atendem as
necessidades da sociedade. Os bancos
privados se preocupam exclusivamente
com o lucro e com a rentabilidade que
terão com o negócio.

BHTRANS PODERÁ VOLTAR A MULTAR MOTORISTAS
Representantes do Departamento de Assuntos Previdenciários
(Dprev) da Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF) participaram nos dias
22 e 23 de outubro, em Brasília,
do treinamento nacional do novo
sistema de compensação previdenciária (Comprev), que será disponibilizado para utilização dos entes
federativos e do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS). A PJF
tem colaborado no processo de
especificação e homologação do
novo procedimento.
A assistente de administração
Elisana Marques faz parte do
grupo de trabalho, que conta
com 18 homologadores, representantes do INSS, da Dataprev e de
Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS) de, pelo menos,
sete estados do país, além da Secretaria Nacional de Previdência
Social (Sprev) do Ministério da
Economia.

A servidora, que no início de
outubro, participou como palestrante de live sobre o tema foi a
responsável por apresentar como
serão os relatórios de gestão do
novo Comprev. Ela reforçou a
oportunidade de participar do
grupo técnico responsável pela
implantação do novo sistema. Conforme Elisana, a participação “cria
atmosfera favorável à transição da
antiga para a nova plataforma de
Comprev, fazendo com que a PJF
esteja um passo à frente neste
contexto de mudança de paradigmas, oriunda da implementação
de uma nova ferramenta de trabalho”.
O gerente do Dprev da Secretaria de Administração e Recursos
Humanos (SARH), Marco Picoli,
que também acompanha o treinamento in loco, explica que “trata-se de uma nova sistemática de
compensação entre os regimes de

previdência que envolve os RPPS
e o Regime Geral. Este sistema vai
trazer a necessidade de um novo
acordo de cooperação técnica e
um novo termo de opção para
o recebimento dos valores que
atualmente já recebemos a título
de compensação previdenciária,
trabalho desenvolvido nos últimos
anos”.
Entre os próximos passos, está
o início das atividades da JF Prev,
autarquia previdenciária criada
pela Lei Complementar nº 115, que
entra em funcionamento em janeiro. O gerente do Dprev destacou
que “a participação dos representantes de Juiz de Fora no grupo de
trabalho foi importante para a JF
Prev, que precisará estar em consonância com a nova legislação, e
para isso os processos de trabalho
precisam estar bem definidos para
que as equipes possam estar bem
integradas”.

Após o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidir que a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte
(BHTrans) pode voltar a multar os
motoristas na capital, o órgão ainda
não sabe se vai realmente exercer a
atividade. A BHTrans perdeu o poder

de multa em 2009, após o Ministério
Público de Minas Gerais alegar que a
empresa é de economia mista, o que
poderia visar apenas lucro. A partir de
então, os agentes ficavam acompanhados de um guarda municipal ou policial
militar para multar os infratores nas

ruas da cidade. O assunto é polêmico.
De um lado, os motoristas alegam que
voltará a indústria da multa, mas, de
outro, é claro que também existem
aqueles que cometem infrações de
todos os tipos, colocando em risco a
vida de pedestres.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Pelé, o rei do futebol,
completa 80 anos de vida

Aos 10 anos, assistiu à tristeza de
seu pai, Dondinho, com a derrota do
Brasil na final da Copa do Mundo de
1950 aqui no Brasil. Disposto a consolar o pai, prometeu que buscaria o tão
sonhado título mundial dentro de campo. E realmente o fez, 8 anos depois.
O caminho para a história começou
no ano de 1957. Convocado por Vicente
Feola, Pelé era uma aposta do treinador
para a disputa da Copa Roca, tradicional
torneio amistoso entre Brasil e Argentina.
Aos 16 anos, Pelé fez sua estreia com a camisa da Seleção no Maracanã, em uma
derrota. O Brasil perdeu por 2 a 1 para
a Argentina, mas Pelé deixou seu gol.

Pelé é, até hoje, o único jogador a
ganhar três Copas do Mundo. Diante
do Azteca lotado, Pelé se despediu
das Copas como o grande craque que
sempre foi. Amado pelo povo mexicano,
o jogador foi alçado aos céus pelos
torcedores, jornalistas e policiais que
invadiram o gramado após o apito final.

A primeira estrela
na Suécia

O tri e a coroação
no México

A despedida

Pelé foi à Suécia para disputar a
sua primeira Copa do Mundo, com
apenas 17 anos. Sua estréia foi justamente na terceira partida do Brasil. Ao
lado de Garrincha e Didi, o jovem transformou a seleção em uma verdadeira
máquina de jogar futebol e liderou a
equipe a uma vitória por 2 a 0, com
direito a bola na trave e passe para
o segundo gol de Vavá, que fechou
o placar. Nas quartas, o rei marcou o
seu primeiro gol em Copas do Mundo,
decidindo o confronto com o País de
Gales, vencido por 1 a 0.
Se Pelé já estava bem, a semifinal
foi ainda melhor. Contra a França do
artilheiro Just Fontaine, ele marcou
três vezes e conduziu o Brasil a uma
categórica goleada por 5 a 2. Oito anos
depois de ver seu pai chorar em casa, o
jovem de Três Corações estava na final
da Copa do Mundo. Na decisão, Pelé
voltou a balançar as redes. Foram dois
gols em mais um triunfo por 5 a 2, que
deu ao Brasil o primeiro título mundial
de sua história.

Na Copa do Mundo de 1970, em
uma seleção recheada de craques, o
rei foi o grande líder e, com quatro
gols e seis assistências, comandou
o Brasil rumo ao título. Logo no
primeiro jogo, marcou diante da
Tchecoslováquia. Contra a Inglaterra, foi dele o passe para o gol de
Jairzinho, o único da partida. Diante
da Romênia, mais dois gols para a
conta do rei. Nas quartas de final,
contra o Peru, Pelé participou dos
quatro gols no triunfo por 4 a 2,
mas não deixou o dele.
Na semi, o rival foi o Uruguai
e Pelé protagonizou um dos lances
mais emblemáticos de sua carreira.
Lançado em profundidade, o rei
enganou o goleiro Mazurkiewicz
apenas usando o corpo e ficou com
o gol aberto para fazer um golaço.
Mas o chute passou raspando a trave
e o lance ficou eternizado como “o
gol que Pelé não fez”. Na final, Pelé
teve uma última exibição de luxo,
para não deixar dúvidas de seu status
dentro do futebol. Foi uma aula de
futebol do início ao fim. O rei abriu
a vitória por 4 a 1 sobre a Itália, com
um gol de cabeça, e deu o passe para
o quarto gol, marcado por Carlos
Alberto Torres.

O bi no Chile
Defendendo o título mundial, o
Brasil chegou ao Chile em 1962. Na
estreia, contra o México, a seleção

Pelé em 1970, mais uma conquista
não encontrou dificuldades e venceu
por 2 a 0. Pelé deixou o dele. Mas a
trajetória do rei nesta Copa duraria
pouco. Ainda no início da partida contra a Tchecoslováquia, ele sentiu uma
lesão no músculo adutor da coxa e
teve que deixar o campo. Aquela seria
a última partida de Pelé na Copa do
Mundo do Chile.

A frustração em
solo inglês
Bicampeã do mundo, a seleção
brasileira foi à Inglaterra em 1966,
como grande favorita ao título. Mas o
Brasil não conseguiu reeditar as boas
atuações das duas Copas anteriores.
Caçado na vitória por 2 a 0 sobre a
Bulgária, Pelé ficou de fora da segunda rodada, contra a Hungria. Após o
empate sem gols com os húngaros, o
Brasil precisava derrotar Portugal para
avançar de fase. Foi aí que entrou em

Sérgio Moreira
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

ação a genialidade de Eusébio, que
comandou a equipe lusitana ao triunfo por 3 a 1, mesmo com Pelé como
titular. Com o resultado, a seleção foi
eliminada na primeira fase. Aquela
seria a única vez que Pelé não venceria
um Mundial.

O milésimo gol
Entre uma Copa e outra, Pelé
conquistou inúmeros títulos com a
camisa do Santos. Foi pelo Peixe que o
rei se sagrou bicampeão da Conmebol
Libertadores e do Mundial Interclubes,
em 1962 e 1963. Pelo clube da Baixada
Santista, ainda conquistou títulos nacionais e viveu um momento único no
Maracanã. Em 1969, diante de quase
200 mil pessoas, o rei marcou o seu
gol 1.000 na carreira. Foi de pênalti
que o chute rasteiro venceu o goleiro
Andrada, do Vasco da Gama. Um
momento histórico, que ficou ainda
mais bonito quando o rei dedicou o

Minas Tênis e Newton inauguram espaço
de atividades para sócios de 13 a 17 anos

Impacto do coronavírus O
na receita dos clubes
E
stádios vazios durante
as partidas de futebol
nas séries A, B, C e D por
todo o Brasil está refletindo
nos cofres dos clubes. Muitas
equipes perderam patrocínios
nas camisas, nos centros de
treinamentos, além de poucas
vendas de jogadores para o
exterior está enfraquecendo as
cifras dos times.
A realidade da crise por causa da COVID-19 vai refletir no
balanço deste ano nas contas
dos clubes. No ano passado a
grande parte deles já fechou no
vermelho com dívidas de R$ 500,
R$ 600, R$ 700, R$ 800 milhões,
deve piorar no resultado no fim
de 2020. Que a pandemia do
novo coronavírus está impactando a grande maioria dos clubes
não é novidade. Porém, o prejuízo financeiro pode ser maior do
que muitos esperavam no Brasil.
De acordo com estudo publicado por várias empresas
especializadas em consultoria
financeira e marketing esportivo,
os 20 clubes da primeira divisão
do Brasil podem perder um total

de R$ 2,5 bilhões, fazendo com
que a receita conjunta dessas
equipes seja reduzida para R$ 3,6
bilhões em 2020, frente a R$ 6,1
bilhões em 2019.
O que irá trazer o maior
impacto para os clubes, segundo
o estudo, é a receita com vendas
de jogadores, que deve gerar
perdas de até R$ 800 milhões
no total em comparação com o
ano de 2019, seguido de direitos de TV (até R$ 500 milhões)
e bilheteria (até R$ 410 milhões). Receitas com patrocínio,
premiação, sócio-torcedor e com
o clube social também foram
computadas.
A maioria dos clubes refez o
planejamento de 2020, reduzindo em 25, 30 e até 50% os salários dos jogadores e comissões
técnicas, pois o dinheiro não entra, então não tem como pagar
o salário e despesas diárias das
entidades esportivas.
Para o Atlético, que está na
série A, e o Cruzeiro na série B,
os jogos no Mineirão resulta
em um prejuízo de R$ 100
mil por jogo, com aluguel do

estádio, energia elétrica, pessoal que trabalha no estádio,
gandulas, exame antidoping,
pagamento da comissão de
arbitragem e do VAR, são 4 no
campo e 6 na cabine do árbitro
de vídeo, tudo recai na conta
dos clubes.
A criatividade dos departamentos de marketing e comerciais dos clubes estão trabalhando muito para conseguirem
novos patrocínios e rendas como
sócio-torcedores, patrocínios
pontuais, produtos em lojas
das equipes, além de outros
produtos que o torcedor apaixonado pelo seu time adquira
para ajudar.
Esperamos que o ano de
2020 seja uma reflexão da realidade do futebol, que gastou
demais com salários da Europa
que não cabem no orçamento
do Brasil, lá é euro, aqui é real,
diferença gritante. O euro bate
a mais de R$ 6 em comparação
a nossa moeda. E que 2021 seja
de muitos gols de sucessos e
conquistas para o seu clube. Dias
melhores virão!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Mesmo com apenas 31 anos, Pelé
deu adeus à Amarelinha em 1971.
Diante de um Maracanã lotado. O
jogo terminou em um empate por 2
a 2, com gols de Gerson e Rivelino.
Mas o resultado foi a menor notícia da
partida, marcada pela aposentadoria
do rei Pelé. Conhecido por ter um
preparo físico notável, ele poderia até
mesmo ter estendido sua trajetória
com a seleção, mas preferiu encerrá-la.
Diante dos vários pedidos para
que ficasse até a Copa do Mundo de
1974, Pelé justificou sua decisão de
dar adeus à seleção em um grande
momento. “Saio agora, quando todo
mundo quer que eu fique. Seria muito
triste sair quando todos acharem que
está na hora”, disse.
No gramado do Giuseppe Meazza,
em Milão, Pelé foi visto pela última vez
em campo com uma camisa da seleção brasileira. Em amistoso comemorativo pelos 50 anos do rei, a seleção
jogou com um combinado do Resto
do Mundo, que tinha estrelas como
Marco Van Basten, Hristo Stoichkov e
George Hagi. O Brasil perdeu por 2 a
1, mas a grande memória desta noite
ficou mesmo para Pelé, que deixou o
gramado ovacionado pelos torcedores
presentes.
Fonte: Site CBF.

s adolescentes minastenistas agora contam com
uma área exclusiva de
atividades, onde poderão conhecer e praticar atividades
ligadas à robótica, impressão 3D,
games e outras inovações tecnológicas. O Espaço Teen Newton,
localizado na Unidade I, ao lado do
Espaço da Criança, foi inaugurado.
No evento, estiveram presentes
o presidente do Minas, Ricardo
Vieira Santiago, o vice-presidente
Carlos Henrique Martins Teixeira,
o diretor de Lazer Gustavo Zech
Coelho e a reitora da Newton,
Camila Ribeiro Romeiro.
“Para o Minas, essa parceria
é motivo de fortalecimento do
pilar Lazer, atrelado à educação,
ao oferecer aos jovens novas
experiências no universo da tecnologia, promovendo o pensamento
inovador”, comenta o presidente
minastenista.
A reitora Camila Ribeiro Romeiro destacou que o espaço
oferece aos jovens minastenistas
informação e tecnologia, com a
possibilidade de cocriação. “Aqui,
o adolescente pode fabricar produtos e equipamentos que são
do universo dele. Com o Espaço
Teen, a gente chega ao adolescente com o que é relevante, necessário e apropriado para a idade
dele”, afirma.

Orlando Bento

O sonho de menino

feito aos jovens: “Pensem no Natal.
Pensem nas criancinhas. (...) Volto a
lembrança para as criancinhas pobres,
necessitadas de uma roupa usada e de
um prato de comida. Ajudem às crianças desafortunadas, que necessitam
do pouco de quem tem muito”, disse
à imprensa.

Superado no primeiro jogo, o
Brasil reverteu a desvantagem na
partida seguinte, com mais uma boa
atuação do rei. Pelé marcou um dos
dois gols da seleção na vitória por 2 a
0 no Morumbi, que garantiu o título
da Copa Roca, o primeiro dele com a
seleção brasileira.

Divulgação

N

o dia 23 de outubro
de 1940, há exatas oito
décadas, nascia em Três
Corações/MG, o maior e
melhor jogador de futebol de todos os tempos. O craque que
deixou sem palavras até os mais talentosos poetas. Que parou uma guerra. Que,
de menino, virou rei. E de rei, tornou-se
eterno. Há 80 anos, vinha ao mundo o
mais genial dos grandes gênios da história do futebol: Pelé. Reverenciado por
todo o mundo da bola, o rei do futebol
comemora seu aniversário.
A data especial marca um dia de
muitas homenagens para Pelé. Jogadores, personalidades, federações e clubes
do mundo todo, ligados ao futebol ou
não, prestaram sua homenagem a ele.
E não é à toa. A carreira de Pelé foi tão
encantadora quanto vitoriosa e fez dele
um atleta mais do que admirado. É, até
hoje, sinônimo de vitórias, de classe e de
excelência. Por isso, quando Pelé faz aniversário, o mundo inteiro celebra junto
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Diversão com segurança
Para frequentar o lugar, os associados devem seguir as regras
do Protocolo de Bioproteção, elaborado pela equipe de medicina
do Minas, com base nas recomendações das autoridades públicas
de saúde, visando conter a disseminação do novo coronavírus.
Veja, a seguir, as regras:

1 O espaço é dividido e demarcado em sete áreas de utilização.
2 A única entrada é pelo Piso 3, em frente à Piscina Coberta;

a saída é pelo Piso 2. Os colaboradores do Minas controlam a
ocupação do espaço, liberando os sócios apenas para os locais
demarcados. Não é permitida a circulação no espaço.
3 O uso de máscara é obrigatório.
4 Antes de entrar no espaço, é obrigatório higienizar os pés,
no tapete sanitizante, e as mãos, com álcool 70%.
5 Durante o período de permanência no espaço, deve ser
mantida a distância mínima de dois metros entre os usuários.
6 O espaço é desinfectado em intervalos regulares (10h às
10h30; 13h às 13h30; e 16h às 16h30). Nesses intervalos, os adolescentes que desejarem retornar às atividades devem aguardar
do lado de fora do local.

