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Varizes pioram com
altas temperaturas

Os últimos meses do ano, marcados pela chegada 
do verão, costumam castigar quem sofre com pro-
blemas na circulação sanguínea. Isso porque as altas 
temperaturas podem intensificar as dores e cansaço 
nas varizes, o que pode ser ainda mais agravado com 
a combinação de festas e refeições desregradas. Entre-
tanto, de acordo com o angiologista Guilherme Jonas, 
esse desconforto pode ser amenizado. “Exercício físico e 
alimentação balanceada são a melhor saída. Qualquer 
atividade que estimule o corpo é recomendada”, afirma.

minAs gerAis registrA mAis de
150 mil microemPreendedores
em PrAzo menor do que um Ano

om o alto índice de de-
semprego nos primeiros 
meses de 2020, devido 

à pandemia, grande parte dos 
brasileiros se formalizaram 
como microempreendedores 
individuais (MEIs) com a finali-
dade de contornar a crise finan-
ceira. Segundo dados do Se-
brae, entre janeiro e setembro 
deste ano, o número de novos 
registros soma 158.973, cerca 
de 15% superior ao mesmo perí-
odo de 2019. “Isso se deve à mi-
gração de empresas de grande 
porte para MEI, por conta dos 
impactos da crise, e também 
pelo maior número de pessoas 
que ficaram desempregadas no 
período e buscaram uma nova 
fonte de trabalho e renda como 
microempreendedores”, explica 
o superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Rocha.
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Pela primeira vez, perfil dos
candidatos nas eleições é de

homem negro e com ensino médio

Desde a redemocratização, o perfil médio dos candidatos a 
cargos políticos  no Brasil é branco, algo que mudou nas elei-
ções municipais deste ano. Segundo dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o novo perfil consiste em homem, negro, casado, 
46 anos e ensino médio completo. “Os dados divulgados pelo 
TSE são importantes, pois mostram uma possibilidade real de 
mudança no perfil da elite política representativa no Brasil”, 
analisa Doacir Quadros, professor de Ciência Política e mestre 
acadêmico em Direito.

trabalhar a autoestima na
criança é essencial para
uma vida adulta plena

Transtorno alimentar, irritabilidade, alteração do 
sono, tristeza e falta de concentração podem ser sinais 
de uma criança com a autoestima baixa. “Ela é um dos 
elementos favoráveis a uma personalidade sadia e um 
adulto funcional. É dever dos pais fortalecê-la e gerar 
autoconfiança no filho”, explica a psicóloga Daniela 
Generoso.

invasão a comitê eleitoral
termina em prisão na

cidade de mateus leme
Quatro fiscais da Prefeitura de Mateus Leme foram presos ao invadirem 

o comitê eleitoral do candidato a prefeito Renilton Ribeiro Coelho (Republi-
canos). Eles receberam voz de prisão no momento em que compareceram 
ao local com a finalidade de retirar cartazes e outras peças relacionadas à 
propaganda do Dr. Renilton. O advogado Fabrício Nuno Canguçu de Souza 
disse que os funcionários públicos não têm poderes para tal ofício, já que 
esse tema é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Segundo testemu-
nhas, pouco antes do episódio, o prefeito Julio Fares (PP) teria sido visto 
nas imediações da ocorrência.

Celso Cota lidera 
com  37,2% e pode
vencer em Mariana 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Imagem sobre as eleições em Mariana  revela 

que o candidato Celso Cota (MDB)  tem a pre-

ferência de 37,2% dos eleitores, e o segundo 

colocado, Newton Godoy(Cidadania), apare-

ce com 9,2%. Foram feitas 400 entrevistas e 

o número de identificação da sondagem está 

registrada na Justiça Eleitoral sob o número 

MG- 03404/2020.

Pesquisa aponta possível 
vitória de Orlando

Caldeira em Itabirito 

Em Itabirito, de acordo com pesquisa 
realizada pelo Instituto Ver, registrada 
sob o numero MG-05248/2020, o can-
didato Orlando Caldeira (Cidadania) 
lidera na simulação espontânea, com 
35,4% da preferência dos eleitores. 
Em segundo lugar, surge o candidato 
Ricardo Oliveira (Avante), com 10,9%. O 
levantamento foi realizado nos dias 31 
de outubro a 2 de novembro com 400 
entrevistados.
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leíse costa

inédito: perfil dos candidatos nas eleições
é homem negro, casado e com ensino médio

representação dos candidatos nas 
eleições municipais 2020 mudou. 
Diferente dos anos anteriores em 

que a cor branca predominava as opções, 
segundo levantamento do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o novo perfil médio dos pos-
tulantes é homem, negro, casado, 46 anos 
e ensino médio completo. De acordo com o 
TSE, mais de 548 mil pessoas se registraram 
para participar das escolhas para cargos 
do Executivo e Legislativo. Deste total, 
49,9% se declararam pardas ou pretas. Os 
brancos representam 47,8%, indígenas são 
0,4%, 0,4% se consideram amarelos e 1,6% 
não informaram a raça. Para discutir esse 
assunto, o edição do brasil conversou com  
Doacir Quadros (foto), professor de Ciência 
Política e mestre acadêmico em Direito, 
mais sobre esse assunto.
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desde a redemocratização, qual o 
perfil predominante de candidatos nas 
eleições? 

A partir das informações disponíveis no TSE, 
alguns estudos mostraram que, em 2016, o perfil 
médio dos aspirantes a cargos eletivos no Brasil, 
seja no Executivo ou Legislativo, é formado por 
homens, brancos e com mais de 12 anos de estudo. 
Porém, o contraditório é que estas características são 
distintas do eleitor brasileiro que, na sua maioria, é 
mulher e tem no máximo 9 anos de estudo. Esses 
dados mostram bem que no país, mesmo após a 
redemocratização, em 1989, a política partidária 
ainda está restrita aos homens.  

num país com a população predomi-
nantemente negra e parda, qual a 
importância deste primeiro passo para 
uma mudança na política representa-
tiva do brasil? 

Os dados divulgados pelo TSE sobre as caracterís-
ticas dos candidatos nas eleições 2020 são importan-
tes, pois mostram uma real possibilidade de mudança 
no perfil da elite política representativa no Brasil. 
Deve-se continuar as campanhas de conscientização 
das “minorias” sobre a relevância da participação na 
política. Mas ainda observamos que, para cargo de 
prefeito, a grande maioria dos postulantes (63%) são 
brancos e 35% negros, para vice-prefeitos 59% são 
brancos e 38% negros. Ou seja, os cargos para o Exe-
cutivo ainda estão restritos a um perfil de candidato.  

qual a razão para essa disparidade 
representativa de acordo com o cargo 
a ser concorrido?

No Brasil, o grau da escolaridade e a cor estão 
ligados ao cargo em disputa no pleito. Aqui, a ten-
dência é que os aspirantes a prefeito possuam um 
maior nível de ensino e sejam predominantemente 
brancos. Na ciência política há estudos que procuram 
saber como o eleitor escolhe o seu candidato nas 
eleições. Eles mostram que uma parte significativa 
do eleitorado no país entende que para se ocupar 

um cargo no Executivo seja no âmbito municipal, 
estadual ou federal é necessário o político ter uma 
formação escolar suficiente para gerir os complexos 
problemas públicos, sobretudo nos municípios médios 
e nas grandes cidades. A educação no Brasil vem se 
democratizando nos últimos anos, mas ainda mos-
tra a exclusão em algum momento do estudante 
negro das salas de aulas e por algum motivo vem 
impedindo-o de atingir o ensino superior.   

 

quando observamos os dados de 
mulheres negras em cargos políticos 
são ainda mais estarrecedores. na sua 
análise, qual a explicação para isso? 

Recentemente, publiquei um artigo tratando 
deste assunto. Nele eu comento sobre algumas pos-
síveis causas para a sub-representação das mulheres 
no Congresso Nacional. Primeiro, existe uma falácia 
dos fatores culturais que apontam a mulher brasileira 
como alguém que “não gosta de política”, portanto 
não apta a liderar as transformações sociais via ati-
vidade parlamentar. Hoje, o Brasil tem 16.878.090 
eleitores filiados a partidos políticos, sendo que 
44% são do sexo feminino. Ou seja, elas gostam de 
política. Em segundo lugar, existe a Lei 9.504/1997 
que determina que 30% das candidaturas devem ser 
ocupadas pelas mulheres nas siglas, mas é burlada 
pelas legendas. E, quando saem postulantes, recebem 
uma distribuição desigual dos recursos partidários, 
o que inevitavelmente interfere no sucesso eleitoral 
delas e impede que se elejam.  

em outras democracias, a representa-
ção política em relação à cor da pele 
está mais avançada?

O aumento da participação feminina é debatido 
mundialmente. Segundo o Mapa das Mulheres na 
Política, publicado em 2019 pela União Interpar-
lamentar e pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), os países que apresentam maiores índices de 
representação feminina são Ruanda (1º), Cuba (2º) e 
Bolívia (3º). O Brasil ocupa a posição 134 entre 193 
países. Por aqui, as estruturas sociais e a construção 
cultural colocam a mulher como responsável pelos 
afazeres domésticos. 

que tipo de ações podem ser feitas 
para sanar essa discrepância entre 
população e representação política? 

Em primeiro lugar, observamos que no Brasil 
houve avanços legislativos com o objetivo de 
incluir a mulher na política. A lei 9.504/97 que 
estabelece o mínimo de 30% e o máximo de 70% 
de suas candidaturas de acordo com cada sexo. O 
TSE com a Resolução nº 23.604/2019 estabeleceu 
o direcionamento de 5% do fundo partidário para 
a formação e difusão da participação política 
das mulheres. Em segundo lugar, é importante a 
criação de campanha de conscientização sobre a 
importância da participação delas na política. Um 
bom exemplo é o “Movimento Mulheres Negras 
Decidem” criado em 2018 e com o intuito de am-
pliar o número de candidaturas negras. Este grupo 
promoveu encontros nacionais para formação 
política e para definição das pautas de defesa do 
movimento negro no Brasil.

no brasil,
o grau da

escolaridade
e a cor estão

ligados ao
cargo em
disputa

no pleito

A água parece estar ficando cada 
vez mais escassa na parte se-
tentrional do estado de Minas 
Gerais. Os rios que cortam a 

região norte já não possuem o volume de 
água de décadas passadas, o que intriga a 
população local.

Muitas causas são apontadas para o 
fenômeno, sendo a principal delas a mo-
nocultura do eucalipto, com grandes áreas 
plantadas no entorno das nascentes dos rios.

Os ambientalistas utilizam-se da ex-
pressão “deserto verde” para designar 
o plantio de espécies homogêneas de 
árvores em grandes extensões de terra, 
para a produção de celulose, devido aos 
efeitos deletérios desta monocultura ao 
meio ambiente, sobretudo a do eucalipto.

Focaremos nossa análise em três 
importantes mananciais, cujos leitos vêm 
secando a olhos vistos: Rio Gorutuba, Rio 
Juramento e Rio Peruaçu. Coincidentemen-
te, em todos eles, há a indefectível presença 
de grandes extensões de terra plantadas 
com eucalipto. 

O Rio Gorutuba nasce no município de 
Francisco Sá, no distrito de Catuni, a um 
quilômetro da BR-251. Quem passa pela 
rodovia não imagina que em meio àquela 
imensa plantação de eucalipto há uma 
importante nascente de rio. E, quem sabe 
dessa existência, fica a imaginar o que teria 
ocorrido nas reuniões com órgãos ambien-
tais, para ensejar a implantação de projeto 
de reflorestamento nessa importante área, 
que deveria ser preservada.

Depois que o projeto foi implantado, 
nunca mais a Barragem do Bico da Pedra 
– a maior do norte de Minas -, situada 
praticamente dentro da cidade de Janaúba, 

atingiu sua cota máxima, quando acumula 
750 milhões de metros cúbicos de água.

Ao contrário, nos últimos anos, como 
agora, o Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM tem decretado situação 
crítica de escassez hídrica, pois o nível na 
barragem vem rondando a marca de 10% 
do volume total, o que provoca restrição 
ao uso da água para o Distrito de Irrigação 
do Gorutuba.

No Rio Juramento, há uma importante 
barragem, que abastece 70% de Montes 
Claros.  Construída no Governo de Fran-
celino Pereira, para atender à demanda 
da maior cidade da região “até o ano 
2000”, já não mais consegue, pois é uma 
barragem “que nunca mais enche”, na 
expressão sábia do povo. A provável causa 
é conhecida: plantio de aproximadamente 
10.000 hectares de eucalipto na parte mais 
alta daquela bacia hidrográfica.

No Rio Peruaçu, no município de 
Januária, o plantio de eucalipto, em 
grandes áreas, nas proximidades da 
nascente, tem secado veredas e reduzido 
substancialmente o importante rio, que 
corre subterrâneo em grande parte, nas 
majestosas grutas existentes no Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu. Ali, 
marcas deixadas na parede registram o 
nível que as águas atingiam antes dessa 
monocultura do eucalipto. Hoje, nem 
mesmo em época de chuva intensa, as 
águas atingem 20% da referida marca, 
na Caverna do Janelão.  

Ora, dirão os donos das empresas de 
reflorestamento, o que o eucalipto tem 
a ver com essa história? Se não sabem, 
vejamos alguns números, que costumam 
ser incontestáveis.

Uma árvore adulta de eucalipto pode 
retirar do solo até 250 litros de água por dia, 
ou 91.250 por ano. Mas vamos considerar 
o volume anual apurado pelo Prof. Mário 
Guimarães, da ESALQ/USP, de 19.600 por 
ano, com média diária em torno de 54 litros. 
Em um hectare de terra – algo aproximado a 
um campo de futebol – são plantadas 1.666 
árvores. Nessa área, por ano, são retirados 
do solo quase 33 milhões de litros d’água. 

Agora, vamos ampliar esse número 
para uma área de 10.000 hectares de 
eucalipto, como a existente na nascente 
do Rio Juramento e certamente nas demais 
citadas. O resultado é alarmante: mais de 
326 bilhões de litros sugados do solo em 
um ano. Isso equivale a quase 327 milhões 
de metros cúbicos de água, ou seja, quase 
44% da capacidade de armazenamento da 
Barragem do Bico da Pedra. 

E isso é muito grave, pois esse volume 
que hoje não mais chega aos reservatórios 
causa enormes problemas sociais e econô-
micos à região mais pobre do Estado, na 
medida em que se vê privada do uso da 
água não só em suas atividades produtivas, 
mas também no cotidiano das famílias.

O pior é quando se sabe que uma parte 
significativa desse eucalipto é transformada 
em polpa de celulose. Noventa e cinco por 
cento dessa produção o Brasil exporta prin-
cipalmente para a União Européia e para os 
Estados Unidos, onde 80% se transformam 
em papel higiênico e lenços de nariz...

Enquanto isso, há um deserto verde 
em franco crescimento e rios morrendo 
de sede, debaixo dos narizes empinados 
dos políticos, que só se lembram da região 
quando precisam de votos.

Até quando?

deserto verde e rios sedentos

os 13 milhões de desempregados
á está sendo praticada em algumas empresas a contratação de 
mão de obra temporária, aquela onde os empregadores admi-
tem funcionários para atuarem por um tempo determinado, 
sobretudo nos meses de outubro, novembro e dezembro. De 

acordo com Associação Brasileira de Trabalho Temporário (Asserttem), 
a previsão é da criação de 400 mil vagas neste período. Pelos dados da 
entidade, o parque industrial deve ficar responsável pelo aproveitamento 
de 60% do total a ser inserido no mercado formal. Uma média de 20% 
dos trabalhadores poderá ser efetivada, algo em torno de 80 mil pessoas.

Essa informação serve como atenuador de nossa situação momentânea, 
no qual segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) existem 
mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, cujo o cenário ficou ainda 
mais crítico neste período de pandemia do novo coronavírus. Para além 
desses dados, analistas econômicos apontam que o pico do desemprego no 
país ocorrerá entre abril e maio do ano vindouro. Eles fazem essas avaliações 
sem qualquer comprovação, mas tão somente encima de números atuais, 
onde a oscilação do crescimento econômico é uma realidade insofismável.

Assim, a expectativa de todos os brasileiros habita na perspectiva da im-
plementação de uma política próprio do Executivo federal. Somente ele tem 
estrutura e caneta em mãos para buscar um rumo positivo para o caos em 
que estamos submetidos. Bem sabem todos: o desempregado se sente social-
mente distante de todos e com sua família desamparada, sendo que essa dura 
realidade, em alguns casos, está atrelada ao sentimento de luta e de vencedor.

Somente a contratação de mão de obra ocasionada pelo emprego 
temporário não é a solução. Busca-se, neste ínterim, o equilíbrio, uma 
simbiose mediante a participação do governo com a iniciativa privada 
no caminho do crescimento, incentivando o progresso das indústrias, as 
empresas e os empreendedores, pois é daí que vai surgir a possibilidade 
de muitas carteiras assinadas no mercado formal de emprego. É bem 
verdade que estamos e ainda deveremos vivenciar alguns meses sob o 
efeito das mazelas da COVID-19, mas a nação brasileira não pode parar.

São mais de 200 milhões de habitantes dessa Terra de Pedro Álvares 
Cabral à espera de um horizonte mais límpido. Todos desejam voltar a 
sonhar com dias melhores e com o ganho de uma remuneração digna. 
Afinal, ninguém até hoje conseguiu dizer o contrário: bons salários, dis-
seminados perante milhares de pessoas, funcionam concomitantemente 
como uma espécie de distribuição de renda. Aliás, tão necessária, ante 
o fato concreto de que os ricos brasileiros são uma minoria, do ponto de 
vista numérico, mas enorme maioria em suas contas bancárias.

Esse é o nosso Brasil do momento, empalidecida de problemas de toda 
ordem. Outrossim, quem sabe se todos acreditarem poderemos caminhar 
para um 2021 com boas perspectivas? O sonho é o primeiro passo para 
a elaboração de pensamento positivo rumo ao sucesso, tão almejado 
por todos os seres viventes de nossa Pátria Amada. Isto é a nível Brasil.

mailto:itamaury@hotmail.com
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Pesquisa realizada pelo Instituto Ver, dos 
dias 31 de outubro a 02 de novembro, com 400 
entrevistados, registrada no Tribunal Superior 
Eleitoral  (TSE) sob o número de identificação 
MG-05248/2020, mostra ampla vantagem do 
candidato Orlando Caldeira (Cidadania) da Coli-
gação Transforma Itabirito sob os demais adver-
sários, tanto na sondagem espontânea, quanto 
na estimulada.

Segundo o instituto, na sondagem espontâ-
nea, Caldeira tem 35,4% da preferência e o segun-

do colocado Ricardo Oliveira (Avante) tem 10,9%, 
em terceiro lugar vem o candidato Wagner Mellillo 
(PTB) com 7,5% e Sara Boratti (UP) com 0,2%.

Na sondagem estimulada quando o entrevis-
tador mostra os nomes dos candidatos, Caldeira 
sobe para 43%, Oliveira fica com 13,6%, Melillo 
tem 9,2% e, em quarto lugar, aparece Sara com 
1,2%. Entre quem não definiu o voto ainda o per-
centual é de 23,7%. Vale frisar que a pesquisa tem 
margem de erro de 5%, e intervalo de confiança 
de 95%.

Já a taxa de rejeição entre os candidatos, 
apresenta seu maior percentual para a candidata 
Sara que apresenta 72,4%, seguindo por Melillo 
com 50,4%, Oliveira 37,5% e Caldeira com 21,7%.

Caldeira tem vantagem de quase 30% à frente na 
sondagem estimulada. 51% dos eleitores declaram que 
ele vai vencer as eleições. A avaliação da sua gestão é 
83% positiva. Um dado importante também apresen-
tado pela pesquisa é a aprovação dele que está apenas 
a um ano no governo, já que assumiu a prefeitura em 
uma eleição extemporânea em setembro de 2019.

Alguns prefeitos mineiros
podem ser eleitos

já no primeiro turno

uberlândia, montes claros e ipatinga
Em Ipatinga, capital do Vale 

do Aço, a campanha foi eivada de 
altos e baixos, com a presença de 
candidatos tradicionais e também 
com afastamentos de candidatu-
ras, como o ex-prefeito Sebastião 
Quintão (MDB), entre muitos 
pormenores verificados entre os 
diversos concorrentes neste pleito 
municipal. Mas, segundo avalia-
ções feitas por especialistas em 
política mineira, o atual prefeito 
Nardyello Rocha (Cidadania) ca-
minha na direção de uma possível 
chance de reeleição.

Já em Uberlândia, destacada 
cidade do Triângulo Mineiro, ten-
do como base as últimas pesqui-
sas registradas na Justiça Eleitoral, 
o atual prefeito Odelmo Leão (PP) 
tende a ser reeleito ainda neste 

primeiro turno, embora pela lei, 
o município tenha um colégio 
eleitoral suficiente para que haja 
dois turnos se fosse o caso.

Se o pleito fosse realizado 
hoje em Montes Claros, poderia 
haver a maior concentração de 
votos em torno de um candida-
to. Apoiado pela população, o 
atual prefeito Humberto Souto 
(PPS) tem avaliação positiva de 
cerca de 70% dos entrevistados, 
considerando como importante 
a sua administração. Do ponto 
de vista da campanha, ele está 
contando com a companhia de 
praticamente toda a bancada 
estadual ao seu lado: Arlen 
Santiago (PTB), Carlos Pimenta 
(PDT), Gil Pereira (PSD) e Tadeu 
Martins Leite (MDB).

O cenário político nas gran-
des cidades mineiras não 
se alterou nesta reta final 
de campanha. Inclusive, 

em Belo Horizonte, onde há um 
enorme favoritismo, segundo as 
pesquisas, no sentido de que o 
atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
possa vencer o pleito ainda no pri-
meiro turno. Mas em uma peleja, 
como dizem os especialistas, só se 
pode bater o martelo e anunciar 
o vencedor após as apurações das 
urnas, até porque pode haver o 
denominado elemento surpresa.

Na região metropolitana exis-
tem mais dois casos: em Conta-
gem, a deputada petista Marília 
Campos estaria com uma mão na 
taça de acordo com informações 
baseadas nas pesquisas eleitorais 
divulgadas ao longo da campanha, 
especialmente pelo DataTempo, 
onde a candidata tem a preferên-
cia de mais de 40% dos eleitores, 
contra ínfimos números de seus 

adversários. Pelo que vem sendo 
descrito, ela deverá ser ratificada 
como prefeita neste dia 15. Em 
Betim, tendo como base as ava-

liações formais, o atual chefe do 
Executivo, o empresário Vittorio 
Medioli (PSD), também deverá ser 
reeleito no próximo dia 15.

Marília
Campos
está bem
avaliada em
Contagem

Nardyello
Rocha é o
atual prefeito
de Ipatinga

eujácio silva
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Celso Cota tem 43,57% das
intenções de voto em Mariana

Pesquisa realizada pelo Instituto Imagem, 
entre os dias 24 de 25 de outubro, com 400 
entrevistados, e registrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob o número de identificação 
MG-03404/2020, mostra ampla vantagem 
do candidato Celso Cota (MDB) sob os demais 
adversários, em Mariana, tanto na sondagem 
espontânea, quanto na estimulada.

Segundo o instituto, na sondagem espon-
tânea, Celso tem 37,2% da preferência. Quase 
25% ainda não definiu seu voto. Em segundo 
lugar no levantamento aparece o candidato 
Newton Godoy (Cidadania) com 9,2%, em 
empate técnico com outros dois concorren-
tes. Bruno Mól (Republicanos) tem 7,8% e 
Roberto Rodrigues (PTB) figura com 6,1%. Os 
demais aparecem em patamares próximos ou 
inferiores a 1% do eleitorado. Vale frisar que a 
pesquisa tem margem de erro de 5% e intervalo 
de confiança de 95%.

No cenário estimulado, onde são apresenta-
dos os nomes dos candidatos, a vantagem de Celso 
se confirma, com 43,57% das intenções de voto, 
contra 12,66% para Godoy, 10,34% para Bruno Mól 

e 7,54% para Roberto Rodrigues. Neste caso, os 
indecisos chegam a 25,88% dos entrevistados. Já 
a taxa de rejeição entre os postulantes apresenta 
seu maior percentual para a candidatura de Ro-
berto Rodrigues (21,72%). Na sequência aparece 
Newton Godoy (14,81%), Celso Cota (14,60%) e 
Bruno Mól (8,87%).

Um dado importante apresentado também pela 
pesquisa é a desaprovação da gestão do atual prefeito 
Duarte Junior, que bate em patamares próximos a 2/3 
dos eleitores, o equivalente a 57,6% dos entrevistados. 
É certamente esta má avaliação que justifica uma inten-
ção tão baixa no candidato da situação, Newton Godoy, 
que é vice-prefeito e foi secretário de Obras nesta gestão.

celso cota tem ampla vantagem em relação aos demais concorrentes
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Fiscais são presos por invadir
comitê eleitoral em mateus leme

Um fato considerado inusitado 
aconteceu semana passada em 
Mateus Leme, cidade da região 
metropolitana de Belo Horizonte. 
O advogado Fabrício Nuno Cangu-

çu de Souza comandou voz de prisão a quatro 
funcionários fiscais da prefeitura local, pelo 
fato de, em sua avaliação, estarem agindo em 
desacordo com a lei.

Coordenador de campanha do candidato a 
prefeito, Renilton Ribeiro Coelho (Republicanos), 
mais conhecido como Dr. Renilton, o advogado 
constatou que os referidos funcionários públicos 
não eram habilitados legalmente para fazerem 
apreensão de material de propaganda política, 
como estava acontecendo. Pela lei federal, se-
gundo o advogado, somente a Justiça Eleitoral, 
inclusive por meio do cartório especifico, tem 
poder para tal costume.

Viés político
Logo após o ato, os comentários na cidade indi-

cam ter havido uma espécie de invasão, culminando 
com a possibilidade de uma suspeição de que os agen-
tes públicos estivessem agindo de forma não republi-
cana, e sim sob orientação política partidária. Deve 
ser coincidência, mas o atual prefeito Julio Fares (PP) 
foi visto nas imediações do local da discussão minutos 
antes do episódio, isso de acordo com revelação do 
coordenador de campanha de Renilton Ribeiro Coelho. 

Os conduzidos no ato a delegacia de plantão no 
município de Betim, foram: Rafael Guimarães de Almei-
da, Ernani Gomes Pereira, Bianca Tavares Leite e Gabriela 
Germana de Freitas. Todos tiveram que se explicar pe-
rante a autoridade do delegado Felipe Fonseca Peres, 
daquela comarca e que estava de plantão na ocasião. 
Após as oitivas, os transportados foram liberados, mas 
como foi emitido um boletim de ocorrência, o assunto 
terá desdobramentos futuros, de acordo com a lei.

O questionamento em relação ao tema diz 
respeito ao fato do prefeito Julio Fares estar, como 
chefe supremo dos barnabés, apoiando ações 
fiscalizadoras dessa estirpe sem muito critérios, 
a não  ser colocar o poder público a serviço de 
interesses supostamente escusos, já que outros 
comitês de campanha  dos demais candidatos 
de diferentes cargos, como de vereadores, não 
tiveram as suas propagandas removidas, como 
aconteceu no caso do comitê de Renilton Coelho. 
“Os funcionários estavam agindo de forma censu-
ráveis, não se sabe a mando de quem, porém e, 
com o fito único de inibir uma campanha política. 
Afinal, todos sabem não ser esse o papel dos alu-
didos agentes públicos, especialmente neste caso, 
onde os fiscais não têm poderes para tal fim. Na 
minha avaliação, agindo desta forma, eles estão 
empanando a democracia em nome de causas 
menores”, vaticinou o advogado.

Sucessão em Itabirito: Orlando Caldeira
lidera as pesquisas com 43% dos votos

Pedra x Pedras
No princípio desta campanha eleitoral para prefeito de 

Belo Horizonte havia muita falação em relação a possíveis 
denúncias contra Alexandre Kalil (PSD). Mas tudo não passou 
de bazófia, já que nada de muito sério foi levado a efeito. Até 
mesmo porque, segundo consta dos bastidores, o grupo de 
Kalil também tem muitos dados da vida pregressa de vários 
dos demais candidatos. Ou seja, chumbo trocado, ora veja.

centro turístico de minas
O secretário de Estado da Cultura, leônidas oliveira, 

disse a jornalistas que vai transformar o Centro de Cultura da 
Praça da Liberdade no maior Centro Turístico de Minas. Vamos 
aguardar os próximos passos!

zema e a comunicação
A expectativa nos meandros da política mineira é no sen-

tido de que a partir da eleição para os prefeitos o governador 
romeu zema (Novo) venha jogar pesado no seu esquema de 
comunicação. Afinal, ele tem uma boa avaliação, mas com a 
ajuda dessa divulgação de suas realizações pode se tornar um 
político imbatível para projetos futuros.

Pimentel de volta
Semana passada, o ex-governador Fernando Pimentel 

apareceu perante o segmento político ao fazer visita às peri-
ferias de BH com o candidato nilmário miranda (PT).

Jô, a eterna política
Natural do Rio Grande do Norte, a ex-deputada federal Jô 

moraes está em frenética campanha para ser eleita vereado-
ra de BH. Filiada ao PCdoB, a ex-parlamentar sempre esteve 
envolvida nos meandros políticos.

sucessão dos vereadores
Entre os vereadores da capital mineira, a grande aposta é 

saber quem vai ser reeleito para poder montar o quebra-cabeça 
em relação ao nome para suceder a atual presidente da Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte, nely Aquino (Podemos).

ciúmes entre políticos
Ex-deputado federal por São Paulo, o bem-sucedido em-

presário emerson Kapaz, ao ser indagado por jornalistas qual 
o motivo de seu afastamento da vida pública, respondeu de 
pronto: “Em Brasília, quando acontece de um parlamentar 
fazer um bom trabalho, aparecem vários colegas atrapalhando, 
minimizando a importância do que foi feito, na maioria das 
vezes por puro ciúme. Aí, não dá para continuar neste meio”, 
disse.

bolsonaro x são Paulo
Em Brasília, comenta-se sobre o estresse da equipe política 

de Jair bolsonaro, visando encontrar um caminho plausível 
para melhorar a popularidade do presidente em São Paulo. Por 
lá, o governador João doria (PSDB) é bem avaliado e o chefe 
da nação visto como um péssimo administrador.

Acabar com o sus?
Dizem que o decreto acabando com o Sistema Único de 

Saúde (SUS), depois revogado pela presidência da República, 
deixou meio mundo de prontidão. Segundo especialistas 
em saúde, isso pode ser uma ideia do governo que não foi 
levada a efeito agora, mas pode ser colocada em evidência 
a qualquer momento, especialmente quando terminar esse 
pleito eleitoral.

Presidente e a coVid-19
“Em todos os países do mundo, especialmente na Europa, 

os presidentes estão a toda hora concedendo entrevista para 
dar um direcionamento à política de combate à COVID-19. No 
Brasil, os governadores e os prefeitos são obrigados a tomarem 
decisões isoladas devido à ausência de uma política nacional 
sobre o setor. Isso na minha avaliação está errado”. Opinião 
do historiador marco Antonio Villa.
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Vendas omnichannel devem
ganhar mais mercado em 2021
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Consumidores vão comprar de empresas que atuam em vários canais

O e-commerce ganhou destaque durante 
a pandemia. A praticidade de comprar 
sem sair de casa trouxe segurança em 
um período no qual o distanciamento 
social tornou-se necessário. Contudo, 

os dias de glória das vendas on-line podem estar 
chegando ao fim. É que uma pesquisa realizada 
pela Social Miner e Opinion Box aponta uma possível 
queda no número de pessoas comprando exclusi-
vamente pela internet e as aquisições presenciais 
também sofrerão queda. 

No entanto, se parte dos consumidores não 
querem utilizar a maneira virtual e nem física, o que 
resta? A resposta é o ominichannel. Omni, do latim 
“tudo” e channel, que na tradução livre significa 
“canal”. Em resumo, os clientes pretendem comprar 
de empresas que atuam em vários “canais”. Ou 
seja, marcas que vendem on-line, fisicamente, por 
telefone, televisão e etc.

Segundo a análise, 16% das pessoas afirmaram 
que, em 2019, compraram exclusivamente por 
e-commerce. Mas este percentual cai para 14% quan-
do questionadas se, em 2021, pretendem adquirir 
somente pela internet. Por outro lado, 55% afir-
maram terem comprado apenas em lojas físicas 
em 2019. Entretanto, este percentual cai para 35% 
quando é perguntado aos consumidores sobre suas 
intenções de repetir este comportamento em 2021. 

A pesquisa indica ainda que o percentual de 
pessoas que pretendem mesclar compras on-line 
com físicas aumentou de 29% para 49% quando 
projetam suas intenções para o próximo ano. Para 
especialistas, isso mostra que o omnichannel será 
uma tendência. 

A professora de gestão comercial, Shirlei Ca-
margo, diz que a pandemia acabou por acelerar o 
processo de crescimento do comércio eletrônico. “Há 
lojas que se tornaram on-line da noite para o dia e 
ainda têm aquelas que já eram e-commerce, mas não 
estavam preparadas para um aumento estrondoso 
da demanda e que, por causa disso, cometeram 
muitas falhas”.

Ela acrescenta que também existiam clientes que 
nunca haviam comprado pela internet, principalmen-
te pessoas de uma faixa etária maior, que gostam do 
varejo tradicional, de pegar nas mercadorias e levar 
para casa na hora. “Esses fatos acabaram reforçando 
o lado negativo das compras exclusivamente on-line: 
não experimentar os produtos, ter que esperar para 
usufruí-los e ainda pagar por isso”.

Segundo a especialista, a tendência mundial 
chega aos poucos no Brasil. “Muitas lojas dizem 
que praticam essa estratégia, mas o que temos aqui 
é o multicanal, ou seja, uma empresa que vende 
por vários meios. Porém, no omnichannel, eles são 
integrados, ou seja, posso comprar on-line e retirar 
meu produto na loja física, porque os meus dados são 
registrados em um sistema unificado”.

Shirlei ressalta que quando o omnichannel 
funciona corretamente promove a união de dois 
mundos. “Se o cliente está com pressa para ter o 
produto, ela compra virtualmente e vai até a loja 

mais próxima para retirá-lo. E isso sem pagar o 
frete que, muitas vezes, acaba fazendo com que 
os cidadãos desistam da compra”.

Por outro lado, o consumidor pode ir até as lo-
jas, olhar, provar, vestir para depois, em casa e com 
calma, comparar preços, modelos e decidir (muitas 
pessoas já fazem isso). “A experiência na loja física 
precisará ser cada vez mais incrível para fazer com 
que os indivíduos se desloquem. Por conta disso, os 
espaços terão que se reinventar também”.

O omnichannel poderá, inclusive, auxiliar na 
retomada econômica, segundo a especialista, prin-
cipalmente por haver uma demanda reprimida. “Os 
consumidores estão mais exigentes e informados. 
Além disso, a concorrência está mais acirrada. Os 
produtos estão cada vez mais parecidos, até mesmo 
no preço. Neste cenário, a prestação de serviços 
pode ser uma grande vantagem competitiva e as 
empresas que oferecerem qualidade e comodidade 
sairão na frente”.

consumidores querem optar por lojas que estejam presentes em multicanais
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

entenda como funciona a fila dos
precatórios e o pagamento com prioridade

Ter um precatório expedido significa ter um 
crédito com a Fazenda Pública, seja ela 
um ente federal, estadual ou municipal, 
formado através de ação judicial que não 

caiba mais recurso. Após toda a tramitação da ação 
judicial, a constituição do precatório ou ofício re-
quisitório é uma prerrogativa dos entes federativos, 
para pagamentos destes débitos.

Tal prerrogativa decorre do artigo 100 da Cons-
tituição Federal, em que se prevê que os débitos 
fazendários serão inseridos em filas por ordem 
cronológica de apresentação. O objetivo é de ins-
crever os valores em lei orçamentária para dispor 
do dinheiro dessa forma. Logo, se o precatório é 
expedido até o dia 01º de julho do ano corrente 
terá que ser pago até o final do ano seguinte. Caso 
seja expedido após esta data, entrará para ordem 
de pagamento do próximo ano.

Por exemplo, se o precatório é expedido em 
03 de julho deste ano, será pago até 31 de dezem-
bro de 2022. Isto porque tem que ser inscrito na 
referida Lei Orçamentária. Essa é a regra geral da 
formação da fila da ordem cronológica.

Todavia, também é permitido pela Consti-
tuição Federal, no parágrafo 02º do artigo 100, 
que credores com características especiais sejam 
pagos com prioridade. São eles: portadores de 
doenças graves, idosos com mais de 60 anos 
de idades e portadores de deficiência física, 
nessa ordem.

As doenças graves referidas no dispositivo não 
são encontradas de forma expressa na Constitui-
ção, o que foi suprido pela Lei de Isenção de Im-
posto de Renda - nº 11.0522/2004, e consolidado 
pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional 
de Justiça. As moléstias são as seguintes: moléstia 

profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondi-
loartrose anquilosante, nefropatia grave, hepato-
patia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, e fibrose 
cística (mucoviscidose).

Tais problemas de saúde necessitam ser 
comprovados por laudo médico, ainda que a do-
ença tenha sido contraída após a ação judicial. O 
requerimento ocorre no juízo de origem da ação, 
por meio de petição.

É importante salientar que a fila de prioridade 
se aplica aos precatórios alimentares – aqueles 
decorrentes de créditos referentes a salários, ven-
cimentos, proventos, pensões e suas complemen-
tações, benefícios previdenciários e indenizações 
por morte ou por invalidez. Portanto, os precatórios 
alimentares têm preferência sobre os precatórios 
comuns.

Ainda dentre os alimentares, existe as cha-
madas superpreferências, sendo elas por idade, 
por doença grave e deficiência física, conforme já 
citado anteriormente. Não obstante, a Constituição 
não prevê expressamente o prazo para o pagamen-
to dessa prioridade ao garantir sua quitação antes 
daqueles da ordem cronológica comum.

O pagamento a título de prioridade não é do 
valor total do débito, pois corresponde ao valor 
de cinco Requisições de Pequeno Valor – RPV. São 
quantias que cada estado ou município define o 
teto máximo, o qual ultrapassado, será pago por 
precatório. O restante do crédito entrará para a fila 
da ordem cronológica de apresentação.

Os valores são separados pelo ente federativo 
responsável, por meio da fila formada e disponi-
bilizada na Lei Orçamentária de cada ano e depois 
de enviada para a Procuradoria, que representa a 
Fazenda Pública judicialmente. O órgão por sua 
vez, libera os valores para o juízo que tramitou a 
ação, por meio de depósito judicial.

Para que haja o levantamento do depósito 
judicial, é necessário que seja requerida a expedi-
ção do mandado de levantamento eletrônico pelo 
advogado da causa, com informação da conta 
bancária devida. Não se pode olvidar que o pro-
cedimento para efetivação do levantamento após 
o pedido pelo advogado é de responsabilidade 
do cartório, para enfim se alcançar a quitação do 
débito contra a Fazenda Pública com o respectivo 
encerramento do processo.

Como pode se observar, é notório que a Cons-
tituição Federal quer privilegiar aqueles credores 
de precatórios que se encontram em situações 
especiais. Aqueles acometidos por doença grave 
ou deficiente, ou ainda idoso, não podem aguardar 
por mais tempo para recebimento do crédito. O 
princípio da dignidade humana é um dos parâ-
metros levados em consideração para tal cálculo 
de tempo e ordem de recebimento.

Todavia, ao contemplar as situações especiais 
por meio da prioridade no pagamento do precató-
rio, a Constituição não esgotou a questão no que 
se refere ao prazo para pagamento. O tema acaba 
por não alcançar o objetivo constitucional de pro-
teção aos mais necessitados. Porém, o instituto da 
prioridade do pagamento dos precatórios é muito 
importante e deve sempre ser requerido quando 
cabível na defesa do direito há muito conquistado 
por aqueles que fazem jus.

concentração bancária
Todo brasileiro já sabe, mas é sempre bom repetir uma 

informação divulgada pela jornalista Juliana rosa. Atualmente, 
segundo a comunicadora, apenas cinco bancos concentram 
80% do movimento financeiro do nosso país.

Agradando os seguidores
Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o mestre José 

Vicente avalia que esse estilo do presidente bolsonaro de 
fazer comentários, voltar atrás no dia seguinte, para demais 
reafirmar a fala anterior, é uma espécie de vai e vem sem limites 
e um jogo para agradar os seus seguidores nas redes sociais. 
“Mas não se enganem não. Isso vai seguir até o final de seu 
governo”, sentencia.

mercado oscilante
Segundo especialistas, a recente e exagerada subida do 

valor do dólar em nosso país, tem a ver com a volta acentuada 
da onda de COVID-19 na Europa. Ou seja, os outros adoecem 
no primeiro mundo e os pobres brasileiros pagam a conta? 
Eu, hein.

economistas maldosos
Sem entrar em detalhes, o filósofo luiz Felipe Pondé saiu 

em defesa do presidente da República semana passada. Para 
ele, essa ideia da privatização do SUS, como chegou a ser for-
malizado oficialmente, foi uma maldade da equipe econômica 
do governo. Será?

bate-boca político
A imprensa nacional registra diariamente cenas do gover-

nador paulistano João dória (PSDB) enfrentando ministros e 
até mesmo o presidente da República. A partir desta realidade, 
tem muitos comunicadores alertando que este bang bang vai 
durar até o final de 2020.

briga de gigantes
Antes eles eram amigos desde a infância, mas na medida 

em que se aproxima do período eleitoral, ambos estão cada 
vez mais distantes. Estamos falando do presidente da Câmara 
Federal, rodrigo maia (DEM-RJ), e do deputado Arthur lira 
(PP-AL). O motivo é óbvio: concorrência pela presidência da-
quela Casa. A cobra vai fumar!

sucessão na Assembleia
A sucessão para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG) já começa a ser assunto. Até o momen-
to, a presidência parece estar reservada ao atual mandatário 
Agostinho Patrus (PV), mas tudo pode acontecer quanto aos 
demais cargos da Assembleia.

Prestígio de Fuad
Antes mesmo de possivelmente ser eleito vice-prefeito da 

capital, o ex-secretário da Fazenda da PBH, Fuad noman, tem 
demonstrado prestígio total junto ao comando da campanha 
para reeleição de Kalil.

eleição em sabará
De acordo com os matemáticos da política mineira, a 

reeleição do atual prefeito de Sabará, Wander borges (PSB), 
parece mais certa do que nunca. Caso isso se confirme, a família 
borges estaria completando 30 anos de hegemonia na cidade. 
Ave Maria, gente!

mailto:thalita.ribeiro@agenciacontatto.com.br
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daniel Amaro

número de novos meis cresce e
ultrapassa 158 mil em minas

“Perdi o emprego pouco de-
pois que começou a pandemia e 
não consegui uma recolocação 
no mercado. Para não ficar para-
do, tive a ideia de vender doces e 
bolos. O negócio tem dado certo 
e rendido bons frutos”, comenta o 

publicitário Diego Martins. Casos 
assim foram comuns durante o 
momento mais crítico da COVID-19, 
mas grande parte dos trabalha-
dores encontrou uma maneira de 
contornar a situação financeira. 
De acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), entre janeiro 
e setembro deste ano, o número 

de novos microempreendedores 
individuais (MEIs) soma 158.973, 
cerca de 15% superior ao registrado 
no mesmo período de 2019.

O que seria um pesadelo para 
muitos foi a mudança de vida que 
Diego esperava. “Fiquei 3 meses 
sem emprego, mas não perdi a espe-
rança. Minha mãe é uma excelente 
cozinheira e faz sobremesas que são 

muito elogiadas. Como não tinha 
nada a perder, decidi me formalizar 
como MEI e desenvolver o negócio. 
Montei um cardápio, planilha de 
preços, defini as taxas de entrega 
e criei um perfil nas redes sociais”.

Ele conta que a propaganda foi 
feita apenas no boca a boca pelos 
amigos. “Na primeira semana que 
anunciei que estava vendendo tive 
uma boa procura. Sempre busquei 
atender todas as mensagens com 
carinho para conquistar o cliente. 
O que todos me dizem é que tenho 
bom preço e qualidade no produto. 
No quesito faturamento mensal, 
tenho recebido mais do que quan-
do estava no meu outro emprego. 
O ganho mensal gira em torno de 
R$ 3 mil”, revela.

O superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Rocha, destaca 
que a quantidade de MEIs vem 
crescendo não apenas em Minas, 
mas em todo o Brasil. “Isso se 
deve à migração de empresas de 
grande porte para MEI, por conta 
dos impactos da crise e, também, 
pelo maior número de pessoas 
que ficaram desempregadas no 
período e buscaram uma nova 
fonte de trabalho e renda como 
microempreendedores”, explica.

As micro e pequenas empresas 
(MPE) sentiram mais os impactos da 
crise. Atualmente, o MEI já representa 
61% dos pequenos negócios no es-
tado. Somente em setembro, foram 
21.671 novos registros, sendo 38% a 
mais que no mesmo mês do ano pas-
sado. “É um saldo recorde de forma-
lizações este ano”, completa Rocha.

As atividades com o maiores 
números de formalizados em se-
tembro são a de comércio varejista 
de artigos de vestuário e acessó-
rios, totalizando 88.287 registros. 
O saldo representa cerca de 14% a 
mais que no mesmo mês de 2019. 
“Por conta do fechamento das lo-
jas físicas, vários empreendedores 
optaram pelo reenquadramento 
como MEI, para reduzir despesas 
com o pagamento de aluguel do 
ponto comercial e com tributos, 
já que o faturamento também 
despencou no período”.

Em segundo aparece o seg-
mento de bares e outros locais 
especializados em servir bebidas, 
sem e com entretenimento. A 
atividade totalizou 29.610 registros 
em setembro, um aumento de 10% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. “Esse crescimento 
pode ser explicado pela migração 
de empresas de micro e pequeno 
porte (MPE) para MEI, já que houve 
restrições para o funcionamento 
desse tipo de estabelecimento, que 
não se enquadra entre os serviços 
essenciais”, conclui.

quem se formaliza passa a ter direito à cobertura previden-
ciária do inss (aposentadoria por idade, auxílio-doença, sa-
lário-maternidade, entre outros benefícios previdenciários).

Além disso, o mei é registrado no cadastro nacional de Pes-
soas Jurídicas (cnPJ) e, assim, pode emitir notas fiscais, abrir 
conta bancária empresarial e ter acesso a linhas de crédito 
específicas.

o mei pode participar de licitações públicas (vender para 
o governo, e está dispensado de escrituração contábil e do 
levantamento anual do balanço patrimonial e de resultado 
econômico).

Para virar mei, basta fazer um cadastro bem fácil no site portaldo-
empreendedor.gov.br. mas, antes de se registrar, é necessário que 
o empresário verifique na prefeitura se a atividade que vai exercer 
é liberada no endereço informado, segundo a lei de zoneamento, 
e as demais exigências conforme o ramo de atividade.
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como se formalizar

Vantagens de ser mei

somente em setembro, foram 21.671 novos registros de meis no estado

Fonte: Sebrae
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almg.gov.br/eleicoes
Saiba mais:

A CIDADE QUE 
VOCÊ QUER 
COMEÇA COM 
SEU VOTO.
No dia 15, vai estar tudo preparado 
para você votar com segurança, 
saúde e fazer valer a sua voz. Vote!
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer t ipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
P E RC A L U X ,  T E C I D O,  CO U RO,  PA P E L  E S P E C I A L ,  P E L I C A  o u  q u a l q u e r  m a te r i a l 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

encontro

roberto gontijo, o secretário de estado de cultura e turismo, leônidas oliveira, e o 
presidente da Funarte, coronel lamartine Holanda, em pose especial para esta coluna

FláVio e FAbrício denunciAdos - O Ministério Público do Rio de Janeiro 
concluiu as investigações a respeito da chamada rachadinha promovida 
pelo gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador, e o seu 
assessor Fabrício Queiroz na Assembleia Legislativa. A trama foi descoberta 
depois que o sigilo fiscal de Queiroz foi quebrado e ficou comprovado que 
ele movimentou mais de R$ 1 milhão em sua conta bancária, incompatível 
com sua renda de reformado da PM e funcionário do gabinete de Flávio. A 
prática da rachadinha, ao que tudo indica, era método de vários deputados 
daquela Assembleia também envolvidos no mesmo inquérito promovido 
pelo Ministério Público.

onde estão os senAdores e dePutAdos de minAs - Sempre cobra-
mos que os parlamentares mineiros deveriam estar brigando mais 
pelas coisas do nosso estado e, parece que nos momentos cruciais, 
Minas fica sem defesa em Brasília. No entanto, olhando detidamente 
para a campanha eleitoral na capital, descobrimos que os senadores e 
deputados federais mineiros também estão ausentes. Sabemos que o 
senador Antonio Anastasia já havia se comprometido em apoiar o atual 
prefeito Kalil. Já os outros dois senadores, Carlos Viana (PSD) e Rodrigo 
Pacheco (DEM) ainda não se manifestaram oficialmente a respeito. 
Nem mesmo um santinho apoiando este ou aquele candidato foi visto 
na campanha. E lembrar que a eleição municipal é a base da politica 
brasileira. Sobre os deputados federais, acontece a mesma coisa.

AgorA todo mundo tem Voz - Depois das redes sociais, o país se 
dividiu e a esquerda perdeu o protagonismo com o surgimento de uma 
direita mais raivosa ainda. E não é que até a eleição norte-americana 
movimentou as redes no Brasil, com eleitores de Trump e Joe Biden se 
manifestando como se estivéssemos lá vivendo as emoções do pleito 
com dois eleitorados apaixonados. Até a contagem final do pleito, as 
mídias sociais do Brasil se mostraram ativas esperando o momento 
da grande comemoração.  Imagina em 2022...

corre a boca pequena o motivo pelo qual Alexandre Kalil 

(PSD), presidente campeão no Galo, teria rompido relação com 

a atual diretoria atleticana que ele sempre apoiou.   

ultimamente, a Polícia Rodoviária Federal tem sido a que 

mais apreende drogas em Minas. Os policiais daquela corpo-

ração já tem um know-how em investigar motoristas que ficam 

nervosos ao serem abordados nas blitzes. 

o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, começou tanta 

obra nos últimos tempos que não vai conseguir inaugurar ne-

nhuma delas. Não se sabe se o próximo terá verba necessária 

para terminá-las.

quem não consegue assistir a GloboNews, tem agora a 

CNN que está fazendo o maior sucesso entre os assinantes e 

continua tirando gente da Globo. A BandNews, que deveria ser 

este diferencial, está ficando em terceiro lugar.

domingo, dia 08 de novembro

Publicitário Simão Lacerda
Eduardo Carvalho Nobre 
Claudia Nogueira 

segunda-feira, 09

Jornalista Paulo Cesar de Oliveira 
Edson Nunes 
Claudinei Santos

terça-feira, 10

Luiz Leão
João Dias – Rei da Feijoada 
Dr. Newton de Menezes Marques – Brumadinho 

quarta-feira, 11

Muraí – Chico da Cafua
Sra. Emília Mascarenhas - esposa de Pacífico Mascarenhas
Deputado Newton Cardoso Junior 

quinta-feira, 12

Empresário Rubens Lessa de Carvalho 
Daniel Monteiro 
Alán César Ribeiro 

sexta-feira, 13

Carmelita Campos 
Sérgio Richard  

sábado, 14 

Dr. José Candido Magalhães 
Coronel Paulo Duarte 
Jornalista Carlos Alberto dos Santos
Ivair Soalheiro - Contagem
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Programa de inovação Aberta
moVX recebe mais de 50 inscrições

A fase de pré-seleção de projetos para o Programa de Inovação Aberta MOVX, 
foi um sucesso! O MOVX recebeu 53 inscrições de várias startups brasileiras e 
de países como Singapura, Egito, Índia, Espanha e Estados Unidos. 

Iniciativa dos Consórcios Transfácil e ÓTIMO, o MOVX selecionou cinco projetos 
com o objetivo de desenvolvê-los e trazer benefícios e inovações para o Transporte 
Coletivo e consequentemente melhorias para a mobilidade urbana de Belo Horizonte 
e região metropolitana. 

Agora os cinco projetos vão apresentar um piloto para os consórcios, em um período 
de testes que vai até o dia 30 de novembro. Após esta etapa, as empresas podem se 
tornar parceiras ou fornecedoras dos Consórcios Ótimo e/ou do Transfácil e ajudar a 
implementar as propostas no Sistema de Transporte Coletivo e de mobilidade urbana 
de Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

três desafios principais 
1) Agilizar o pagamento e o embarque nos ônibus;

2) Gerar novas fontes de receita ou novos negócios;

3) Aumentar a segurança durante a pandemia.

Projetos classificados 
X4Fare: a startup sediada em São Paulo apresentou propostas para dois desafios. 

A primeira, é uma inovação total para o sistema de pagamento do transporte público, 
substituindo o pagamento em dinheiro por um modelo 100% digital, com utilização 
de infraestrutura cloud e possibilidade de ativação de carteiras digitais. A segunda 
proposta oferece redução de custos operacionais, que podem ser revertidos em in-
vestimentos em inovação, além de ampliar a monetização do sistema, com criação 
de receitas acessórias.

 
shotl on demand: a startup com sede em Barcelona, na Espanha, apresentou uma 

solução que ajuda operadoras de transporte e as cidades a fazer um melhor uso de 
seu sistema de ônibus, substituindo rotas de baixo tráfego por ônibus sob demanda.

 
meeP: com sede em Madrid, na Espanha, a MEEP oferece soluções em pagamento, 

por meio de tecnologias como NFC, Apple Pay, Bizum e EMV. Por meio de um app, é 
possível integrar vários modais de transporte em uma única plataforma, no conceito 
MaaS (Mobility as a Service), o que facilita tanto a consulta sobre os transportes em 
uma determinada rota, como o pagamento das tarifas.

 
Areja: sediada em Salvador, a ArejaBus apresenta um projeto de renovação do 

ar em veículos, o que minimiza as chances de contaminação por doenças virais, 
como a covid-19. A solução é ecológica e de baixo custo e se baseia em um produto 
que permite uma maior renovação de ar, seja em dias chuvosos, com o veículo em 
movimento ou não.

 
m2d1: a proposta apresentada pela startup de São Paulo é um sistema de desin-

fecção de veículo, em tempo real, por meio do uso da radiação ultravioleta. O método 
pode ser empregado na presença de pessoas, sem danos à saúde e com eficiência 
próxima a 100%.

Acompanhe e confira mais informações sobre o MOVX, pelo site do Programa de 
Inovação Aberta (www.movx.co) ou pela página no Linkedin (https://www.linkedin.
com/company/movx/)

http://www.movx.co/
https://www.linkedin.com/company/movx/
https://www.linkedin.com/company/movx/
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leíse costa

Quem sofre com a má 
c i rculação sanguínea 
conhece bem essa sensa-
ção: o incômodo causa-
do pelas varizes costuma 

aumentar no período do fim de 
ano. Na prática, o desconforto não 
é mera coincidência. De acordo com 
os especialistas, entre os tantos 
fatores que envolvem e afetam as 
características dos vasos sanguíne-
os está o calor. Portanto, a chegada 
do verão em dezembro está ligada a 
sensação desagradável de inchaço 
nas pernas.

O cirurgião vascular e angiolo-
gista Guilherme Jonas explica que, 
apesar das varizes e outras doenças 
relacionadas ao sistema circulatório 
aparecerem em qualquer época 
do ano, é nos meses mais quentes 
que elas podem intensificar. “Temos 
alguns motivos relacionados a isso. 
O que acontece é que no fim de ano 
ocorrem algumas combinações que 
afetam a saúde vascular. Entre elas, 
as altas temperaturas fazem as veias 
se dilatarem, algo que dificulta o 
transporte de sangue pelo corpo”, es-
clarece. “Considerando que as varizes 
são veias já dilatadas, unindo-se ao 
aumento da temperatura, o resulta-
do é um maior inchaço dos membros 
que já sofrem com a presença delas” 
acrescenta.

O fato de o período ser tipica-
mente associado a férias e festas 
também pode influenciar. “Às vezes, 
o indivíduo pode passar mais tempo 
sentado ou fazer menos exercícios. 
E nesse período a alimentação tam-
bém pode ficar desregrada e com 
exageros no consumo de doces e 
gorduras prejudiciais a circulação 
sanguínea. Todo esse combo refle-
te na saúde geral do organismo”, 
reforça Jonas.

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

médico esPeciAlistA em medicinA do tráFego, diretor dA AssociAção
mineirA de medicinA do tráFego – adriano@akmcomunicacao.com.br

Alysson coimbrA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

cada morte no trânsito custa r$ 785 mil ao brasil
Cada morte decorrente 

de acidente de trânsito no 
Brasil custa, aos cofres públi-
cos, R$ 785 mil. Segundo o 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas e Aplicadas (IPEA), os 
acidentes consomem R$ 50 
bilhões por ano. Para um país 
em desenvolvimento, esse 
montante, que deixa de ser 
aplicado em áreas estratégi-
cas, como saúde e educação, 
faz uma enorme diferença. O 
cálculo do IPEA avalia quanto 
é gasto com atendimentos 
pré-hospitalar; hospitalar; 
pós-hospitalar; perda de pro-
dução; danos materiais; pro-
cessos e danos à propriedade 
pública e privada.

Esse gasto todo, que não 
leva em consideração o impac-
to social e previdenciário, pode 
ser reduzido se encararmos os 
acidentes como o grave pro-
blema de saúde pública que 
eles são. Todos os anos, mais 
de 42 mil pessoas morrem no 
Brasil e outras 235 mil ficam 
inválidas em decorrência da 

insegurança viária. Atender 
a toda essa demanda ocupa 
60% dos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 50% 
das cirurgias de emergência 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Reduzir essas ocorrências 
permitiria que os brasileiros 
tivessem não só mais investi-
mentos públicos, como tam-
bém um melhor atendimento 
no SUS. E isso pode ser feito 
se o Brasil mantiver a análise 
criteriosa de médicos e psicó-
logos especialistas em Trânsito 
na realização dos exames para 
obtenção e renovação da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH).

Esses especialistas são os 
indicados e reconhecidos por 
seus respectivos conselhos 
profissionais médicos para 
avaliar a saúde dos moto-
ristas. Um exame feito por 
quem realmente detém o 
conhecimento e a prática 
realiza o diagnóstico precoce 
de doenças, evitando mortes, 

já que estudos recentes feitos 
pela Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego (Abra-
met) comprovaram que os 
problemas de saúde causam 
a maior parte dos acidentes 
no Brasil.

Por isso as entidades mé-
dicas batalham pela reavalia-
ção do veto presidencial ao 
artigo 147 do novo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). Este 
artigo define que as avaliações 
médicas e psicológicas te-
nham que ser elaboradas por 
especialistas em Trânsito, que 
são os profissionais certos para 
avaliar a aptidão e as condi-
ções de saúde dos motoristas 
e candidatos a motoristas.

Entendemos que as ações 
de governantes sempre bus-
cam facilitar a vida dos cida-
dãos, mas precisamos garantir 
que essas ações não esbarrem 
em questões técnicas e de 
grande impacto aos cofres 
públicos, sem falar no bem 
mais precioso para todos, que 
é a vida.

Verão pode intensificar desconforto das varizes
Além disso, o angiologista 

também cita a questão estética 
que pode ficar mais evidente. 
“No caso das varizes, elas não 
causam apenas um risco a saú-
de física. Elas também são um 
incômodo estético que podem 
ser realçados em épocas mais 
quentes, principalmente para 
quem frequenta praias ou clu-
bes e usa roupas mais leves que 
mostram a região”, diz.

Segundo o médico, a alimen-
tação é uma importante aliada 
na amenização destes sintomas. 
“Uma dieta rica em fibras como 
frutas, legumes e verduras, além 
de castanhas e nozes parece 
ter papel protetor nas doenças 
circulatórias. Assim como evi-
tar alimentos multiprocessados, 
açucarados, pães, massas, bolos 
e sorvetes, que contribuem para 
a degradação do sistema circu-
latório de forma geral”, diz. Ele 
ressalta que exercício físico e refei-
ção balanceada são as melhores 
saídas. Qualquer atividade que 
estimule o corpo é recomendada”.

Alguns sintomas, porém, 
devem ser analisados com maior 
cuidado. “Sensação de dor em 
forma de peso, cansaço em todo 
membro inferior ou abaixo dos 
joelhos, sem localização bem 
definida, além de inchaço, câim-
bras e formigamento, chamam 
atenção para doença circulatória. 
Surgimento de vasinhos e varizes 
em crescimento, assim como es-
curecimento ou manchas na pele 
próxima aos pés são sugestivas 
de alterações vasculares”, afirma. 

O angiologista alerta sobre 
a importância de procurar um 
especialista durante o surgimen-
to de qualquer destes sintomas 
para evitar a evolução do quadro 
e iniciar o tratamento mais ade-
quado ao paciente.
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O Capital Empreendedor, projeto realizado 
pelo Sebrae para aproximar startups de inves-
tidores, terá a fase de Circuito de Investimentos 
apresentada no dia 18 de novembro. O Circuito 
de Investimento é mais uma etapa do projeto 
Capital Empreendedor, na qual 41 startups terão 
a oportunidade de encontrar-se com investidores 
interessados em aportar recursos em negócios 
inovadores. 

O evento de encerramento será aberto para o 
público em geral startups, investidores e ecossiste-
ma de inovação, terá início às 17h e contará com a 
presença do presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Além disso, haverá a apresentação dos resultados; 
um supertalk com o tema “Como organizações 
exponenciais estão pensando o futuro?”, com Laila 
Pawlak, CEO da SingularityU Nordic e a indicação 
das empresas destaque 2020.

A analista de capitalização e serviços financeiros 
do Sebrae, Maria Auxiliadora Umbelino, explica 
que em sua 3ª edição, o evento se consolida como 
um verdadeiro acelerador de investimentos, pois 
proporciona uma experiência qualificada tanto 

para startups, quanto para investidores. “Com o 
trabalho que fazemos a partir da elaboração de um 
mapa de personalidade dos empreendedores, de 
mentorias e de workshops, construímos um perfil 
completo das startups, colocando-as frente a frente 
com o tipo de investidor interessado naquele mo-
delo de negócios e perfil empreendedor. Costumo 
brincar que nós, do Sebrae, fazemos o ‘match’ entre 
empresa e investidor, e o Circuito de Investimentos 
é aquele primeiro encontro”, afirma.

O Capital Empreendedor 2020 contou com 
inscrições de quase 900 startups, distribuídas 
por todos os estados brasileiros. Atendeu em 
seu ciclo completo 223 empresas distribuídas 
em 23 unidades da federação. Elas passaram 
pelos processos de sensibilização do ecossistema, 
workshop de empreendedores e mentorias. Na 
reta final, 41 negócios terão a chance de apre-
sentar seu projeto aos investidores. “O Sebrae 
analisa aspectos como maturidade, faturamen-
to, grau de inovação. Por exemplo, se temos uma 
empresa faturando, mas com pouco tempo de 
vida, apresentamos a um investidor anjo. Enten-

demos que o processo de investimento é delicado 
e acompanhamos todas as fases, amparando os 
dois lados”, acrescenta.

Entre os dias 16 e 17 de novembro, os empre-
endedores das 41 startups participarão de uma 
programação dedicada a prepará-los para o dia 
do encontro com os investidores. Serão realizadas 
oficinas sobre comportamento, modelagem de 
negócios, transição para Soft Economy; e workshop 
de experimentação de tecnologias de ponta. Após 
a fase de Circuito de Investimento, as startups conti-
nuarão sendo acompanhadas pelo Sebrae por meio 
de mentorias específicas nos temas: comportamento 
empreendedor, estratégias de growth, internaciona-
lização, analytics e scaleup, governança, máquina de 
vendas pitch deck e marketing.

O projeto já ofertou mais de 6 mil horas de 
capacitação e mentoria para cerca de 500 startups, 
que foram acompanhadas desde a etapa inicial de 
workshops até a etapa final, no Circuito de Investi-
mentos. Nas duas edições anteriores do programa, 
30 empresas fizeram acordos de investimentos, to-
talizando R$ 21 milhões aportados nesses negócios.

Presidente da Fiemg visita indústria em uberlândia
O presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Ros-
coe, esteve na cidade de Uberlândia, Triângulo 
Mineiro, dando sequência ao projeto de visitar 
pessoalmente as indústrias no estado. Roscoe 
visitou a Indusat, empresa no ramo de metal 
mecânica com mais de 30 anos de mercado, que 
produz tecnologia de ponta em produtos na linha 
de suportes para TV’s, antenas, transformadores, 
filtros de linha, acessórios para televisores, supor-
tes, cabos e afins, e exporta parte de seu portfolio 
para países da América do Sul.

“Pude ver a pujança do setor industrial brasi-
leiro que vem retomando a atividade econômica 
de maneira surpreendente durante a pandemia. 
Estamos vendo claramente substituições dos pro-
dutos importados, formação de novos mercados 
e investimento nas plantas e em tecnologia. Foi 
um grande prazer conhecer de perto a tecnologia 
utilizada aqui na Indusat, uma empresa que tem 
se preocupado em investir e inovar há mais de 30 
anos”, afirmou.

Décio Carmona, proprietário da Indusat, des-
tacou os principais produtos fabricados: “Aqui nós 
produzimos antenas de televisão de uma forma 

geral, suportes, uma infinidade de produtos que 
a gente vem fazendo durante estas décadas, hoje 
empregamos mais de 300 funcionários. Foi um 
prazer receber o presidente da Fiemg e a diretoria 
do Sindmetal”.

O presidente do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Uberlândia (Sindmetal), João Pelegrini, frisou que 
o setor metal mecânico foi um grande exemplo 
de recuperação durante a pandemia mundial de 
COVID-19: “Nos primeiros meses sofremos um 
pouco, mas fizemos as adequações e seguimos. O 
nosso setor é um exemplo de reação muito rápida 
em relação a este período. Ainda temos muito 
desafio? Temos, mas o Sindmetal tem atuado 
para amparar as indústrias neste momento em 
especial no que diz respeito a qualificar e encon-
trar mão de obra qualificada”. disse.

Após a visita, Roscoe almoçou com os pre-
sidentes de sindicatos da Fiemg Regional Vale 
do Paranaíba e presidiu uma reunião com os 
mesmos para tratar de diversos assuntos de inte-
resse da indústria local. Um dos principais temas 
tratados foi a possibilidade de corte do Sistema 
S e suas principais consequências na federação.
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Projeto capital empreendedor
acontece em 18 de novembro

criança com baixa autoestima pode
se tornar um adulto com problemas

“Mamãe, eu sou feia”. Foi essa frase que a 
dona de casa Graziela Bernadino ouviu de sua 
filha Maria Clara, de 7 anos, enquanto penteava 
seu cabelo. Há alguns dias, observava que a filha 
estava desanimada, meio irritadiça, retraída e 
com dificuldades para dormir, sinais caracte-
rísticos de uma criança com baixa autoestima. 

 “A gente fala tanto sobre isso, mas não 
pensamos que nossa personalidade e senti-
mentos são formados já na infância. Nunca 
havia pensado em me atentar a essa questão, 
em buscar formas de criar na minha filha um 
amor-próprio, uma autoestima elevada. Minha 
ficha só caiu ao vê-la cabisbaixa e se sentindo 
feia, foi um baque grande”, revela.

Graziela decidiu conversar com a pediatra 
da filha que a aconselhou a fazer uma visita a 
um psicólogo. “Ela disse que o ideal seria eu e 
meu marido fazermos um acompanhamento 
também, isso porque na idade da Maria Clara 
a influência dos pais é grande. Buscamos ma-
neiras de melhorar para que ela se sinta melhor 
e estamos caminhando”.

A psicóloga Daniela Generoso explica que 
a autoestima é um dos elementos favoráveis 
a uma personalidade sadia e um adulto fun-
cional. “É dever dos pais fortalecê-la e gerar 
autoconfiança no ser”. Ela acrescenta que desde 
pequeno é importante estimular isso. “Um 
grande exemplo é quando ela começa a andar 
e cai. Nosso impulso natural é ir socorrer, mas 
é importante fazer com que a criança acredite 
nela mesma, possa se levantar sozinha e conti-
nuar tentando. Ela só precisa saber que o adulto 
está ali presente”.

A especialista ressalta que diálogo e exem-
plos são formas significativas para trabalhar a 
autoestima. “Palavras de incentivo como ‘você 
é forte’, ‘você pode chorar, mas precisa tentar 
novamente’ e o fortalecimento de vínculo quan-

do ocorrer uma ação negativa com expressões 
como ‘te aceito como você é’, ‘essa atitude 
não é correta, mas juntos vamos acertar’ são 
fundamentais”.

Daniela afirma que a criança com baixa au-
toestima apresenta diversos sinais. “Transtornos 
alimentares; irritabilidade; alterações no nível 
de atividade junto com condutas agressivas 
ou regressivas; sentimentos profundos de tris-
teza e desesperança; transtorno de atenção; 
síndrome da acomodação e vitimização; mau 
relacionamento com pais e dificuldade em fazer 
amizade”.

Segundo ela, o pequeno também deixa 
de participar de atividades escolares e sociais. 
“Pode-se ter uma queda no rendimento escolar; 
dificuldade de concentração; transtorno do 
sono; retraimento; depressão ou ansiedade 
e ideias suicidas ou desesperança de que as 
pessoas não a amam”.

Para trabalhar a autoestima do filho é 
preciso também exercitar a dos pais, pois eles 
também erram, choram e passam por dias 
improdutivos. “No entanto, o que eles fazem 
quando a frustração chega é o que vai deter-
minar como essa criança vai agir”. Daniela 
adiciona que a infância é um momento impor-
tante de se trabalhar autoestima, pois, nessa 
fase, existem marcos que podem determinar a 
vida. “Quando adulto, a gente pode até vencer 
barreiras criadas no início, mas o caminho para 
chegar até lá pode ser muito dolorido. Quando 
pequeno, o sistema neural tem mais plasticida-
de para o aprendizado e podemos somar todas 
as experiências para formamos quem seremos”.

A psicóloga conclui dizendo que uma criança 
com autoestima baixa se torna um adulto que 
não acredita em si. “Não consegue desenvolver 
relacionamentos saudáveis, tem dificuldade 
de crescer profissionalmente, descontrole 
emocional, podendo até gerar transtornos de 
personalidade”.

Ansiedade, desânimo, falta de sono e irritabilidade podem ser sinais de baixa autoestima
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governo de minas apresenta nova
proposta para circuito liberdade

Ogoverno de Minas Ge-
rais apresentou uma 
nova proposta para 
o Circuito Liberdade e 

sua conexão com o segmento 
turístico. A ideia é que, de forma 
integrada, possam ser abarcados 
maior número de equipamentos 
culturais do estado e de parceiros 
presentes na área definida pelo 
projeto original do município de 
Belo Horizonte, de 1895, delimita-
da pela Avenida do Contorno.

“A ideia é fomentar a cultura 
de forma mais ampla e criar rotas 
turísticas dentro do Circuito Li-
berdade para comercializar esses 
produtos de forma organizada e 
competitiva”, explica o secretário 
de Cultura e Turismo, Leônidas 
Oliveira.

expansão

A proposta é que se permita 
redescobrir a capital mineira, 
partindo da Praça da Liberdade, 
mas expandindo limites nas di-
versas rotas turísticas que serão 
criadas. Essas direções narrativas 
serão articuladas em rede, unindo 
cultura popular, cultura urbana, 
patrimônio, tradições e educação. 
O objetivo central é incrementar a 
experiência do visitante, estimu-
lando a interatividade, transver-
salidade de temas, afetividade e 
conhecimento.

Oliveira também destaca o 
plano de organização de diver-
sas rotas turísticas também na 
área central, contribuindo para 
sua revitalização. “Além disso, 

vamos dialogar com os demais 
espaços culturais e instituições 
que desejarem fazer parte da ini-
ciativa, abrindo inúmeras possi-
bilidades de parcerias e arranjos 
criativos, em consonância com as 
políticas públicas de promoção à 
cultura e ao turismo do estado”, 
reforça. Ele completa dizendo 
que, por meio da articulação 
de ações, pretende privilegiar e 

estimular o turismo de experi-
ência, tendência e vocação de 
Minas Gerais.

Outra novidade é a consolida-
ção de um roteiro turístico deno-
minado Circuito Liberdade, que 
será regulamentado por meio de 
resolução da Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo de Minas 
Gerais (Secult), órgão que passa a 
ser gestor da iniciativa.

Os próximos passos para a con-
solidação da nova configuração do 
Circuito Liberdade incluem mape-
amento e plano de parcerias, cria-
ção de uma programação cultural 
integrada e conexão com festivais 
e eventos já existentes, criação de 
ferramentas de interação, como 
a plataforma digital do Circuito, 
dentre outros.

circuito

O Circuito Liberdade, situado 
na capital mineira, é um conjunto 
de equipamentos culturais inte-
grados reconhecido e consolidado 
nacionalmente, voltado para a 
promoção da cultura e do turismo 
do estado, com foco na difusão 
do conhecimento e na economia 
criativa. Desde sua inauguração, 
o circuito já contabilizou 12,9 mi-
lhões de visitantes.

Na atual configuração, dentre 
os equipamentos culturais em 
funcionamento, nove são geridos 
diretamente pelo Governo do Es-
tado e, os outros, funcionam por 
meio de parcerias público-privadas 
ou parcerias com instituições públi-
cas federais.
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equipamentos públicos sob a gestão do estado equipamentos sob gestão de parceiros

1. Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais
2. Palácio da Liberdade
3. Arquivo Público Mineiro
4. Museu Mineiro
5. Centro de Arte Popular
6. Cefart Liberdade
7. BDMG Cultural
8. Espaço Cultural da Escola de Design UEMG
9. Iepha - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Prédio verde)

1. Espaço do Conhecimento UFMG

2. MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

3. Memorial Minas Gerais Vale

4. Centro Cultural Banco do Brasil

5. Casa Fiat de Cultura

6. Academia Mineira de Letras

7. Centro Cultural Minas Tênis Clube

http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.circuitoliberdade.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
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O candidato a prefeito Mar-
cos da Luz, da coligação “Fabri 
Quer Fazer Mais e Melhor” (PT-
-PV-PSOL), percorreu as ruas dos 
bairros Sílvio Pereira I e Surinã, 
“conversando com os moradores 
sobre as propostas para uma 
cidade melhor, mais justa e ver-
dadeira”, ressalta.

Seu vice, Chico Simões,  tam-
bém participou, assim como 
os candidatos a vereadores e 
apoiadores. Na parte da tarde, a 
caravana do 13 visitou os bairros 
Universitário e Morada do Vale, 
desta vez com a presença do 
deputado estadual Cristiano 
Silveira (PT).  

“Política se faz na rua, de 
casa em casa, ouvindo o que as 
pessoas tem a dizer. Dessa forma, 
com muita vamos reconstruir 
nossa Fabriciano ao lado do 
povo. Nós levamos a sério o 
nosso compromisso com o diá-
logo, escutando as necessidades 
locais e propondo soluções reais 

e viáveis para os problemas. Agra-
decemos, mais uma vez, pela 
confiança em nosso trabalho!”, 
exclama Marcos da Luz.

Nos bairros Sílvio Pereira I 
todas as ruas foram pavimen-
tadas pelo governo do 13, onde 
também foi construído um CMEI 
e melhorias no campo de futebol. 
Além da luta contra a Caixa para 
o encerramento do financiamen-
to habitacional, que culminou 
com a quitação das casas popula-
res no valor final de R$ 600. Bem 
como, pavimentação de todas as 
ruas até então não asfaltadas no 
bairro Surinã e a ponte ligação o 
Surinã ao bairro Santo Antônio.

Também foram realizadas 
a instalação de academia ao ar 
livre no bairro Universitário, pavi-
mentação da Avenida Atlântica no 
bairro Morada do Vale, interligan-
do com a Avenida Tancredo Neves, 
e a construção da escola Maria da 
Penha Lima, com quadra polies-
portiva e CMEI no Morada do Vale.

zema inaugura escritório
da emater-mg em moema

O governador Romeu Zema 
(Novo) inaugurou, no dia 3 de no-
vembro, a nova sede da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (Emater–
MG), em Moema, no Centro-Oeste 
mineiro.

A abertura do escritório, que 
deve receber cerca de 200 agricul-
tores por ano, atende demanda dos 
produtores locais por mais facilidade 
no atendimento, já que, até então, 
era necessário ir a Bom Despacho 
para acessar os serviços prestados 
pela empresa.

A proximidade com os agriculto-
res de Moema vai possibilitar que a 
Emater-MG trabalhe com o Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), visando a comercialização 
de produtos da agricultura familiar, 
além de ações voltadas para a fruti-
cultura, crédito rural com o Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) e prá-
ticas para a preservação ambiental.

Fortalecimento
Durante a inauguração, Zema 

enalteceu o papel do agronegócio 
para a economia mineira e ressal-
tou que o fortalecimento do setor 
contribui diretamente para a gera-
ção de empregos. “O agronegócio 
tem prosperado, ano após ano, em 
Minas e no Brasil. É um setor com 
muitas oportunidades de trabalho. 
Apesar da pandemia, essa ativida-
de avançou no estado e estamos 
fazendo tudo o que está ao nosso 
alcance para apoiar a produção 
rural”, afirmou.

O governador destacou as ações 
da gestão para apoiar o agrone-
gócio mineiro. “A Emater-MG faz 
um trabalho de suma relevância 
para o produtor rural. Também 
atuamos em outras frentes. Traba-
lhamos para agilizar e simplificar a 
questão das licenças ambientais, 
preservando a segurança. Temos 
avançado na questão tributária, 
facilitando a emissão de nota fiscal. 
E procuramos valorizar aquilo que 
nosso estado produz tão bem, como 
queijo e café. Minas tem muito 
para mostrar para o Brasil e para 
o mundo através dos produtores 
rurais”, disse.

regularização fundiária
A secretária de Estado de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento, Ana 
Valentini, lembrou a entrega de mais 
de mil títulos de regularização fun-
diária, ação do Executivo estadual 
para fomentar a atividade do setor.

“O governador tem apoiado as 
causas da nossa secretaria, principal-
mente para os pequenos produtores. 
Entregamos no ano passado mais de 
mil títulos de regularização fundiária e, 
neste ano, o programa tem avançado, 
apesar de todas as dificuldades que 
o estado está enfrentando. Tenho 
certeza de que esse escritório da 

Emater-MG vai trazer mais produ-
ção para o município, o que é bom 
para toda a comunidade”, ressaltou.

números
O diretor-presidente da Emater-

-MG, Gustavo Laterza, destacou 
números que comprovam a impor-
tância do incentivo à produção rural.

“Uma pessoa na cidade custa 22 
vezes mais caro que uma pessoa na 
zona rural. Existe outro estudo que 
mostra que uma família rural aten-
dida pela Emater-MG tem renda até 
quatro vezes maior que aquela não 
atendida. Só esse dado já justificaria 

o convênio com o município. Somos 
o braço do Governo do Estado para 
executar políticas públicas que trazem 
recurso e desenvolvimento”, disse.

Também participaram da inau-
guração o secretário-geral, Mateus Si-
mões; o secretário de Estado de Gover-
no, Igor Eto; o presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda, entre outras autoridades.

Parceria
A nova sede da Emater-MG funcio-

nará em um espaço cedido pela prefei-
tura de Moema no prédio do Executivo 
municipal. A parceria, feita por meio 

de convênio, estabelece o atendimen-
to em assistência técnica e extensão 
rural sendo prestado cinco vezes por 
semana, de segunda a sexta-feira. 
A equipe do escritório será formada 
por uma extensionista da empresa e 
uma secretária cedida pela prefeitura.

emater-mg
A Emater-MG é vinculada à Secre-

taria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento de Minas Gerais 
(Seapa) e atua na implementação de 
políticas públicas e ações de assistência 
técnica e extensão rural no estado.

As ações contribuem efetiva-
mente para o desenvolvimento 
sustentável da agropecuária e para 
a melhoria da qualidade de vida de 
produtores e agricultores familiares. 
A empresa está presente em 93% 
dos municípios mineiros, com mais 
de 350 mil atendimentos por ano.

Pitaia
Ainda em Moema, o governador 

visitou a Fazenda Vargem Grande, 
especializada na produção de pitaia, 
carro-chefe da fruticultura na região.

Segundo dados do Censo Agro-
pecuário do IBGE/2017, Minas Gerais 
possui 56 estabelecimentos agrope-
cuários que produzem pitaia (com 
50 pés ou mais existentes), sendo 
53,6% da agricultura familiar.

Minas Gerais é o terceiro maior 
produtor de pitaia do país, registran-
do uma produção de 181 toneladas 
em 2017 (participação de 12,4% 
no nacional), ficando atrás de São 
Paulo e Santa Catarina.
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candidato apresenta propostas para
mobilidade urbana em Fabriciano ALMG: política para atingidos por

barragens pronta para o 2º turno
Projeto que

trata da reparação
de danos e

de melhores
condições de

vida para essas
populações já

pode ter votação final

Em reunião no dia 28 de 
outubro, a Comissão do 
Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social da 

Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) aprovou parecer de 
2º turno favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 1.200/15 na forma do vencido 
(texto aprovado em Plenário, em 1º 
turno, com alterações em relação 
à proposta original).

Como aprovado na primeira 
votação, o projeto institui a Política 
Estadual dos Atingidos por Barra-
gens (Peab), que será gerida por 
um comitê paritário, com membros 
do poder público e da sociedade 
civil, e terá como um de seus ins-
trumentos o Plano de Recuperação 
e Desenvolvimento Econômico e 
Social (PRDES). Com a análise da 
comissão, o PL já pode retornar ao 
Plenário para votação final.

Em seu parecer, o deputado 
Celinho Sintrocel (PCdoB), que pre-
side a comissão, ressaltou que há 
um grande número de barragens 
em Minas com potencial de risco 

alto ou médio para as pessoas, 
a economia e o ambiente, tanto 
barragens de água como de con-
tenção de rejeitos industriais e de 
minério.

O  parecer destaca que desde 
2001 parte dos atingidos por 
construção de barragens ou por 
eventos relacionados à sua opera-
ção no estado não foi devidamente 
reparada pelos danos sofridos, 
notadamente aqueles decorrentes 
do rompimento das barragens 
de Fundão, em Mariana (região 
Central), em 2015, e da barragem 
do Córrego do Feijão, em Brumadi-
nho (região metropolitana de Belo 
Horizonte), em 2019.

 “Uma das razões para esse 
desamparo é a falta de um 
marco normativo claro que de-
limite os direitos dos atingidos”, 
pontuou sobre a importância da 
aprovação do PL 1.200/15, cujo 
texto original é de autoria do 
deputado Elismar Prado e do 
então deputado Rogério Correia, 
ambos do PT.

evolução 

Apresentando um histórico so-
bre a questão, o relator avaliou que 
as normas federais para assegurar 
os direitos das populações atingi-
das não avançaram tanto quanto 
aquelas voltadas para garantir a 
segurança dos empreendimentos.

Quanto ao estado, pontuou, 
entre outros, que não foi regula-
mentado o Programa de Assistên-
cia às Populações Atingidas pela 
Construção de Barragens (Pró-
-Assiste), criado por lei de 1998.

“As populações afetadas não 
são assistidas, em sua demanda 
específica, por nenhum programa 
governamental”, conclui o relator, 
para quem o projeto, da forma 
como votado no 1º turno, configura 
um marco importante.

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) 
parabenizou o deputado pelo parecer. 
“É essencial que se tenha uma política 
reconhecendo os direitos daqueles 
que hoje estão desassistidos, dos 
atingidos pela forma predatória e ge-

nocida de trabalho das mineradoras”, 
frisou ao mencionar o desabamento 
das barragens de Fundão e do Córre-
go do Feijão.

O deputado André Quintão 
(PT) lembrou que a criação de 
uma política para os atingidos 
está entre as recomendações 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Barragem de 
Brumadinho da ALMG.

Prejuízo 

Conforme o texto aprovado, o 
estado prestará assistência social 
aos atingidos por barragens, por 
meio da Peab, que abrange ações 
prévias, concomitantes e posterio-
res ao planejamento, à construção, 
à instalação, à operação, à amplia-
ção ou à manutenção de barragens.

O texto considera impacto 
socioeconômico como sendo o 
prejuízo social e econômico re-
sultante da atividade, incluindo 
aquele ocasionado por acidente 
ou desastre, passível de ser com-
pensado em valor pecuniário ou 
obrigação de fazer.

Já a região afetada por barra-
gem é aquela que abrange a totali-
dade das áreas em que se constatar, 
direta ou indiretamente, impacto 
socioeconômico, cultural ou am-
biental em decorrência da atividade.

São considerados atingidos as 
pessoas e as populações, na região 
afetada, que sejam prejudicados, 
ainda que potencialmente, pelos 
impactos decorrentes das barragens.
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moVimento dos restAurAntes nA PAndemiA

turismo dá sinAis de recuPerAção

Fim do mAndAto VitAlício de ministros do stF

Devido ao coronavírus, os res-
taurantes foram fechados no início 
de março, o que gerou um prejuízo 
muito grande para os proprietários e 
trabalhadores. Há cerca de 2 meses, 
a prefeitura autorizou a reabertura 
dos estabelecimentos e muitos fe-

charam as portas em definitivo. Os 
que voltaram às atividades ainda 
tem um movimento tímido, o que 
já era esperado, afinal, muitos dos 
que frequentavam esses locais ainda 
estão trabalhando em regime de 
home office e fazem as refeições em 

casa. Os donos dos estabelecimentos 
estão respeitando os protocolos de 
segurança e seguem otimistas de 
que, aos poucos, os clientes voltarão. 
Não é à toa que Belo Horizonte é 
conhecida como a capital dos bares 
e restaurantes.

O turismo, um dos segmentos 
mais impactados pela pandemia, aos 
poucos está dando sinais de recupera-
ção. No mês de setembro, o faturamen-
to cresceu 28%, em comparação com 
agosto, e atingiu R$ 12,8 bilhões – o 
melhor mês desde o início do surto de 

COVID-19, em março. A informação é da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). O setor 
de alimentação (restaurantes e simila-
res), hospedagem (hotéis e similares) e 
transporte de passageiros registraram 
o maior volume de vendas. A previsão 

é de que o ramo deverá continuar cres-
cendo, mas é preciso paciência porque 
com a alta dos alimentos e do dólar, 
além da pouca circulação do dinheiro 
em função do desemprego, levará 
um tempo para alcançarmos essa tão 
esperada recuperação.

O debate sobre a forma de escolha 
e a vitaliciedade dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) sempre é 
discutido no cenário político brasileiro. 
Está em tramitação no Senado uma 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) com o objetivo de acabar com 
o mandato vitalício desses ministros. 

Segundo a PEC, eles continuariam a ser 
indicados pelo presidente da República, 
porém, a partir de uma lista de três 
nomes escolhidos pelo presidente do 
próprio STF, pela Procuradoria-Geral 
da República e pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil. O 
presidente da República terá um mês 

para escolher um dos três nomes e 
informá-lo ao presidente do Senado. 
O escolhido terá um mandato de, 
no máximo, 10 anos, sendo vedada 
a recondução. A medida é excelente 
porque acaba com essa vergonha do 
chefe da nação nomear conforme os 
seus interesses particulares.

Amm: evento discute retomada
do desenvolvimento econômico

O presidente da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), 1º vice-
-presidente da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) e prefeito 
de Moema, Julvan Lacerda (MDB), 
participou no dia 4 de novembro, 
do lançamento do “Programa de 
liderança para a retomada econô-
mica”, que tem como objetivo atrair 
novos investimentos, desenvolver 
negócios e gerar empregos por meio 
de políticas econômicas de sucesso.

O programa foi lançado pelo 
governo de Minas, por meio da Fun-
dação João Pinheiro (FJP) e da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), com as participa-
ções do governador de Minas Gerais 
Romeu Zema (Novo), do secretário 
adjunto de Desenvolvimento Eco-
nômico, Fernando Passalio, do 
presidente da FJP, Helger Marra, e do 
presidente da AMM, Julvan Lacerda, 
e faz parte do projeto Desenvolve 
Minas Gerais, convênio celebrado 
entre a AMM e o Sebrae Minas 
durante o Delta Fórum – Encontro 
de Desenvolvimento Econômico 
para Lideranças e Territórios, que 
aconteceu em Belo Horizonte, em 
dezembro do ano passado.

Voltado para os prefeitos que 
irão iniciar seus mandatos em 2021, 
o “Programa de Liderança para a 
Retomada Econômica, teve sua criação 
motivada pelo contexto das severas 
perdas econômicas ocorridas ao longo 
de 2020 em vista da pandemia da 
COVID-19. Construído pela FJP de forma 
conjunta com especialistas da área 
do desenvolvimento econômico, o 
programa tem as parcerias da Sede, da 
Agência Metropolitana e da Agência 
de Promoção de Investimento e Co-
mércio Exterior de Minas Gerais (Indi).

A iniciativa visa preparar li-
deranças locais e regionais para 
a condução dos processos de 
retomada econômica nos muni-
cípios. Para tanto, o programa irá 
abordar conhecimento econômico 
e tributário para a elaboração de 
políticas efetivas que ampliem 
os investimentos locais, criem 
melhores ambientes de negócios 
e fomentem a geração de em-
pregos e o empreendedorismo. 
Paralelamente, os participantes 
serão estimulados a desenvolver 
comportamentos e a utilizar téc-
nicas de liderança para mobilizar 
esforços e recursos de forma asser-
tiva para ampliar a capacidade de 
recuperação econômica.

O programa também irá abordar 
formas de criação e implementação 
de ações para atrair investimentos; a 
retenção e a expansão de negócios; 
e a utilização dos instrumentos de 
planejamento urbano para alavancar 
o desenvolvimento econômico local.

Participantes 

A Fundação João Pinheiro irá se-
lecionar os participantes a partir de 
uma avaliação de critérios técnicos, 
sociais e econômicos dos municípios 
mais afetados pela pandemia em Mi-
nas Gerais. Os prefeitos eleitos dessas 
cidades serão convidados para o 
programa e deverão manifestar, por 
meio da assinatura de um Termo de 
Compromisso, interesse e disponibi-
lidade para participar da formação.

curso 

Com o início da primeira turma 
previsto para dezembro de 2020, o 
programa terá suas aulas sempre em 
dois finais de semana, em período 
integral. Até 2021 serão capacitadas 
seis turmas, totalizando 300 lide-
ranças de 150 cidades. Cada turma 
terá 28 horas de formação para as 
lideranças e oito horas de oficinas 
com as equipes municipais.

Obras de drenagem e acessos a viaduto
do Poço Rico estão em fase final em JF

As obras de drenagem e novos 
acessos no entorno do Viaduto “En-
genheiro Renato José Abramo”, que 
interligará os bairros Santa Teresa 
e Poço Rico, estão em fase final. A 
previsão é de que os trabalhos, que 
entram na etapa de acabamento, 
sigam até o fim de novembro. A es-
trutura do viaduto, que possibilitará 
a melhoria do tráfego da zona sul à 
Avenida Brasil, já está pronta.

“Estamos executando a rede da 
Rua Osório de Almeida e seu entor-
no, uma das obras mais importantes 
de Juiz de Fora. Tivemos que mudar 
o acesso ao viaduto. As intervenções 
visam resolver o problema das cons-
tantes inundações daquela região”, 
explicou o secretário de Obras, 
Amaury Couri.

As drenagens estão praticamen-
te terminadas. “Foram 336 metros 
de extensão de tubos de concreto 
de 1,20m de diâmetro e 76 aduelas 
de concreto, de um metro por um 
metro”, informou o engenheiro 
fiscal da Secretaria de Obras (SO), 
Júlio Freesz. A concretização dos 
novos acessos entrará em fase de 
pavimentação e urbanização, que 
contemplam meio-fio, passeio e 
muros de vedação.

Ao todo, a obra do viaduto, 
somada às de drenagem e novos 
acessos, custam R$ 13 milhões. Os 
recursos são provenientes de convê-
nio com a Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas (Setop) 
e o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit). O 
viaduto terá 290 metros, composto 
por quatro pistas, que funcionarão 
em mão dupla. O serviço de ilumi-
nação, em LED, será executado pelo 
setor elétrico da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF).

“três Poderes”
Outra obra viária em estágio 

avançado é a do Viaduto dos Três 
Poderes, denominado “Helio Fádel 
Araujo”, que ligará as avenidas 
Francisco Bernardino e Brasil, me-
lhorando a mobilidade do Centro 
à zona leste. Na última semana, a 
estrutura metálica do vão P1/P2 
foi içada. A próxima etapa será a 
montagem do vão P2/P3 sobre a 
linha férrea.

A obra deste viaduto custa 
R$ 12,7 milhões e os recursos são 
do convênio entre PJF e Dnit. Serão 
380 metros de extensão, com duas 
pistas em mão única, sentido Ave-
nida Brasil. Posteriormente, outra 
passagem será erguida na Rua Ben-
jamin Constant, no sentido oposto, 
formando binário na região.

A previsão é de que o viaduto 
possa ser utilizado no primeiro se-
mestre do próximo ano. A estrutura 
recebeu o nome de “Helio Fádel 
Araujo”, homenageando, assim, o 
arquiteto que muito contribuiu para 
a construção civil na cidade. A lei 
com esta nomeação foi aprovada 
em 21 de julho, no dia em que o ho-
menageado completaria 90 anos.secretário de obras, Amaury couri
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Presidente da Amm, Julvan lacerda
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c A n A l   A b e r t o
candidatos ricos receberam 

auxílio emergencial. O Tribunal de 
Contas da União (TCU) encontrou 
mais irregularidades no recebimento 
do auxílio emergencial. Dessa vez, 
descobriu-se que mais de 10 mil 
candidatos nas eleições deste ano 
que declararam patrimônio acima 
de R$ 300 mil receberam a ajuda. 
E isso acontece num país envolvido 
com inúmeros casos de corrupção e 
grande parte da população passando 
por sérias dificuldades financeiras. O 
que causa mais revolta é imaginar 
que uma pessoa com um patrimônio 
desses possa vir a ser eleito e gerir a 
coisa pública. Esses candidatos deve-
riam ser impugnados e processados 
criminalmente. Os nomes desses 
desonestos deveriam ser divulgados 
pelos órgãos públicos e imprensa para 
que a população tome conhecimento 
e escolha melhor. 

brasil está carente de bibliotecas. 
As bibliotecas são importantes aliadas 
para o conhecimento, principalmente, 
no processo de aprendizagem escolar. 
Desde 2010, a Lei nº 12.244 determina a 
obrigatoriedade de bibliotecas em todas 
as instituições de ensino até 2020, mas 
isso está longe de acontecer. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
aponta que grande parte da população 
brasileira não conta com um local apro-
priado para estimular a leitura. Para se 
ter uma ideia, o Brasil tem apenas uma 
biblioteca pública para cada 30 mil 
habitantes, do total de 7.166 cadastradas 
pelo Sistema Nacional de Bibliotecas do 
Ministério da Cultura. As instituições de 
ensino infantil são as mais prejudicadas, 
sendo que apenas 10% delas possuem 
bibliotecas. Isso é um descaso com a 
educação, já que é na faixa etária dos 5 
anos que a criança está descobrindo a lín-
gua escrita e precisa ser estimulada a ler. 

gastos com saúde vêm do bolso 
do cidadão. Mais de um quarto (27%) 
de todo o gasto com a saúde no Brasil 
continua vindo dos bolsos dos cidadãos, 
obrigados a pagar diretamente para 
garantir tratamento, atendimento ou 
cirurgias. A informação faz parte de um 
banco de dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Na prática, o brasileiro 
arca com impostos, paga plano e ainda 
precisa destinar recursos próprios em caso 
de necessidade. Num país com uma das 
cargas tributárias mais altas do mundo, a 
educação e a saúde deveriam ser priori-
dades do Estado e de excelente qualidade 
para todos, independentemente da classe 
social. Não é justo uma pessoa amortizar 
valores altíssimos por um plano privado 
para ter o que é garantido pela nossa 
Constituição Federal como direito do 
cidadão e dever do Estado. A população 
em geral merece mais atenção por parte 
de quem governa este país.

embarcando no avião da
Presidência (Força Aérea 01)

com bolsonaro, com destino a
Alagoas / cidade de Piranhas,

levando água potável
para 10 mil pessoas,

o ex-comandante da Pmmg,
giovanne gomes da silva
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Em meio ao sofrimento pela queda à Série B do Campeonato 
Brasileiro (o primeiro rebaixamento na história do clube) 
com os reflexos de uma crise financeira e administrativa que 
deixou estragos gigantescos, torcedores e diretoria vivem a 

expectativa de dias melhores e ao mesmo tempo já se preparando 
para as dificuldades desse segundo turno do brasileirão, contando 
com poucos investimentos e apostando na juventude para dar a volta 
por cima e retornar à elite do futebol nacional. Não será uma tarefa 
fácil, até porque o Cruzeiro errou na formulação do seu elenco, nas 
constantes mudanças de treinadores e vai precisar de uma campanha 
quase impecável para conseguir o acesso para a Série A. 

O clube cinco estrelas também nunca viveu uma falta tão grande 
de receitas. Detentor de um orçamento em 2018 de R$ 380 milhões, 
a previsão para 2020 é arrecadar apenas R$ 80 milhões, isto em 
todos os setores do clube.

Em meio a esse turbilhão de problemas, surge uma luz no fim do 
túnel. O clube surpreendeu a todos neste mês de outubro e trouxe 
um velho conhecido da torcida celeste para comandar a equipe.  O 
presidente Sérgio Santos Rodrigues, depois de longa negociação, 
anunciou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. 
Após receber um não do treinador, algo o fez aceitar novamente o 
chamado do clube celeste, equipe na qual comandou entre 2000 e 
2001, quando saiu para treinar a Seleção Brasileira e conquistar o 
Pentacampeonato Mundial para o Brasil. E o Cruzeiro precisa agra-
decer muito ao velho Felipão. O técnico gaúcho aceitou o desafio de 
comandar o Cruzeiro, com assinatura de um contrato de 03 anos, 
algo muito raro no futebol brasileiro. 

Felipão sabe das dificuldades que vai enfrentar. Orçamento redu-
zido, problemas com dívidas na Federação Internacional de Futebol 
(Fifa) que impedem de inscrever novos jogadores e um grupo com 
muitos atletas jovens que vivem uma pressão gigantesca. 

Graças ao espírito vencedor do treinador e sua enorme capacida-
de de acolher os atletas e tornar o ambiente saudável e motivado, já 
se pode perceber que a confiança nas vitórias está voltando e o time 
parece jogar muito melhor do que vinha apresentando. Os jogadores 
estão mais leves e Felipão aos poucos vai conhecendo melhor os 
atletas e extraindo deles o seu melhor. O mais importante é resgatar 
o espírito de luta e a identidade vencedora, marca registrada do 
Cruzeiro durante toda sua brilhante história.

O técnico Felipão, campeão da Sul-Minas em 2001 pelo Cruzeiro, 
tem a grande oportunidade de escrever mais uma página heroica e 
imortal no Cruzeiro. Neste primeiro momento, o objetivo já foi alcan-
çado. O time celeste deixou a zona de rebaixamento da competição. 
Próximo objetivo é se aproximar do G4 e entrar na briga direta pelo 
tão almejado acesso à elite nacional. A tarefa é árdua, mas não 
podemos perder a esperança. Seja bem- vindo, Felipão! O Cruzeiro 
Esporte Clube agradece!

A chegada de Felipão 
reacende a esperança celeste
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América vibra com vaga histórica
e milionária na copa do brasil

Uma noite histórica para o 
América-MG. Pela primeira vez, o 
time vai disputar uma quartas de 
final da Copa do Brasil. A classifi-
cação veio com o empate frente ao 
Corinthians, por 1 a 1, no Indepen-
dência. Junto com a vaga, o clube 
garantiu mais R$ 3,3 milhões em 
premiação do torneio.

Com um gol de pênalti de 
Rodolfo, já nos minutos finais, o 
Coelho buscou o resultado que 
o beneficiava – venceu o duelo 
de ida por 1 a 0, em São Paulo. 
Fagner, também de pênalti, abriu 
o placar, mas o Timão deixou a 
classificação escapar após pênalti 
polêmico cometido por Lucas Piton

O América já havia disputado 
por duas vezes as oitavas de final 
da Copa do Brasil. Mas parou 
contra o Sport (1998) e contra o 
Palmeiras (2018). Agora, um novo 
passo foi dado. Na caminhada, o 
clube deixou para trás Santos-AP, 
Operário-PR, Ferroviária-SP, Ponte 
Preta e, agora, o Corinthians.

O adversário das quartas de 
final será conhecido em sorteio, 
a ser realizado nesta sexta-feira.

Com a classificação à próxima 
fase, o América já acumulou R$ 
10,6 milhões em premiações. 
Recebeu R$ 540 mil pela primeira 
fase, R$ 650 mil pela segunda, R$ 
1,5 milhão pela terceira, R$ 2 mi-
lhões pela quarta, R$ 2,6 milhões 
pelas oitavas de final e, agora, R$ 
3,3 milhões pelas quartas.

Estão em jogo ainda as cotas 
de R$ 7 milhões (para a semi-
final), R$ 22 milhões (para o 
vice-campeão) e R$ 54 milhões 
(para o campeão).

No vestiário do América-MG, a 
felicidade tomou conta do técni-
co Lisca, com direito a dancinha 
ao lado dos jogadores. A festa 
terminou com ele sendo carre-
gado por torcedores na saída 
do ônibus. Antes, o comandante 
do Coelho, ainda no gramado, 
indicou para a câmera de TV que 
era “quarta seguida em cima de-
les (Corinthians)”. Na coletiva de 
imprensa, Lisca explicou o gesto.

“Quando você ganha de um 
gigante do futebol, você fica 
feliz. Quando é quatro vezes 
seguidas, você quadruplica essa 
felicidade”.

Quarta vez é porque nos últi-
mos quatro encontros com o Co-
rinthians, eu ganhei dois com o 
Ceará, um com o América e esse 
foi empate com sabor de vitória. 
É para as pessoas se atentarem, 
falam que o cara é doido, e aca-
bam não vendo o trabalho que 
a gente faz. E vamos tendo um 

sucesso bem legal contra times 
grandes. Foi isso, de valorizar o 
trabalho.

A empolgação de Lisca é 
mais do que justificável. Pegou 
um início de trabalho no Coelho, 
consegue brigar na parte de 
cima da Série B do Brasileirão 
e está entre os oito melhores 
times da Copa do Brasil (feito 
inédito no c lube).  Mas,  na 
verdade, nos últimos quatro 
confrontos contra o Timão, o 
técnico chegou a perder uma 
partida que culminou em eli-
minação. Foram três vitórias, 
uma derrota e o empate no 
Independência considerando os 
últimos cinco duelos.

No Brasileirão 2018, em setem-
bro, o Ceará de Lisca venceu o Co-
rinthians por 2 a 1. Em 2019, houve 
duelo da Copa do Brasil, na terceira 
fase, entre Lisca, ainda no Ceará, 
e o Timão. O treinador venceu na 
volta, por 1 a 0, mas foi eliminado, 
pois havia sido derrotado por 3 a 
1 na ida. Agora, no América, mais 
um embate com Lisca classificado, 
após vitória em São Paulo e empa-
te em Belo Horizonte.

o técnico lisca desabafa no final do jogo
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Pottker exalta Cruzeiro e tem
volta à Série A como objetivo

O atacante William Pottker treinou 
pela primeira vez na Toca da Raposa II 
no dia 3 de novembro e, após as ati-
vidades, conversou com o canal oficial 
do clube no YouTube. O jogador de 26 
anos exaltou o Cruzeiro e disse que o 
objetivo nesta reta final de temporada 
é o acesso à Série A do Campeonato 
Brasileiro.

“Mais um sonho realizado na 
carreira. Acredito que todos os atletas 
quando chegam ao Cruzeiro realizam 
um sonho, uma camisa de tamanha 
grandeza, fico muito feliz, me sinto 
privilegiado e espero representar da 
melhor forma possível, com muita for-
ça, dedicação e sempre pensando nos 
objetivos do clube”, afirmou Pottker. 

O atacante elogiou o elenco e 
disse que espera ajudar a recolocar o 
Cruzeiro na elite do futebol nacional. 
“É um grupo bom, a gente vê que tem 
grandes jogadores, a gente nota o 
perfil dos jogadores, como o Fábio, um 
cara do bem, até mesmo o Moreno, o 
Manoel, são grandes jogadores que o 
nosso elenco tem. E a gente espera, 

com a ajuda do Felipão, voltar à elite 
do futebol”, destacou.

Pottker ainda aguarda regulariza-
ção para estrear no time celeste no 
próximo compromisso pela Série B 
do Campeonato Brasileiro, contra o 
Botafogo-SP, às 19h15 no dia 06/11, em 
Ribeirão Preto, pela primeira rodada 
do returno. 

Oficializado nesse domingo, ele 
chegou ao Cruzeiro em negociação en-
volvendo a transferência do meia Mau-
rício ao Internacional. O atacante 
assinará contrato de quatro temporadas 
com o clube mineiro, que passará a ser 
dono de 50% dos direitos econômicos 
do atacante. Enquanto isso, Maurício fir-
mou vínculo por 5 anos com o Colorado.

Além disso, o Internacional será 
o responsável pelo pagamento dos 
vencimentos de Pottker até maio de 
2021, incluindo o 13º salário no fim 
deste mês. As partes definiram ainda 
que o Cruzeiro receberá R$ 1,2 milhão 
de compensação pela transferência 
de Maurício. O valor não será pego de 
forma imediata.manoel e Pottker, na toca
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https://www.mg.superesportes.com.br/futebol/cruzeiro/

