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PANDEMIA AFETA 13º
Divulgação

Quase R$ 20
bilhões serão
injetados em
Minas Gerais

C

hegamos ao fim do ano e a
maioria dos trabalhadores está
na expectativa de receber o 13º
salário. Segundo estimativa do
Dieese, 8,6 milhões de pessoas vão
receber o dinheiro extra, totalizando
R$ 19,5 bilhões na economia de Minas
Gerais até dezembro. No entanto, os
brasileiros devem ficar atentos, visto
que a Medida Provisória (MP) 936,
sancionada para preservar empregos
em meio à pandemia da COVID-19,
pode alterar o valor do benefício. “Nos
casos de suspensão são contabilizados
apenas os meses efetivamente trabalhados no ano. Por exemplo, quem
recebe R$ 1.800 mensais e teve o
contrato suspenso por 2 meses, deve
ter uma redução de R$ 300”, enfatiza o
advogado trabalhista Ricardo Almeida.
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Desde o dia 7 de novembro o mundo acompanha o resultado da votação nos EUA. A vitória de Joe Biden foi anunciada
após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem
sua vantagem na Pensilvânia, fazendo com que o democrata
conquistasse 270 delegados no colégio eleitoral. O republicano
Donald Trump, porém, parece não ter aceitado a derrota e disse
até que irá acionar a Justiça. Sendo um grande apoiador do atual
presidente dos EUA, Bolsonaro foi um dos poucos líderes a não
cumprimentar e fazer críticas a Biden. O Edição do Brasil conversou com o professor de Relações Internacionais Vladimir Feijó,
que explicou que essa eleição provocará ajustes de expectativas
em todos os países. “O Brasil já deveria ter um plano para cada
cenário. Não parece ser o caso”.

A campanha Novembro Azul visa conscientizar os homens
a cuidarem da saúde. A ideia promove a importância de
precaver doenças como o câncer de próstata, que é o tipo
mais comum entre a população masculina. Silencioso, ele é o
segundo que mais mata no Brasil. Dados do Instituto Nacional
do Câncer (Inca) apontam para 65.840 novos casos a cada
ano entre 2020 e 2022. Uma dificuldade ainda existente no
diagnóstico é o preconceito.

Saúde e Vida – Página 7

Pesquisa divulgada pelo Datafolha aponta que 7 em cada 10 moradores de BH avaliam que a situação da pandemia da COVID-19 está melhor.
Até mesmo a taxa de mineiros que pretendem se vacinar contra o novo
coronavírus diminuiu de 81% para 74%. Mas, de acordo com Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI), a visão do
belo-horizontino em relação ao cenário da crise sanitária não corresponde
com a realidade da capital, que vive um momento de piora em todos os
índices de monitoramento de contaminação do vírus.

Geral – Página 8

Com flexibilização, demanda
por carros alugados dispara

Opinião – Página 2

Câncer de próstata é o mais
comum entre os homens

70% dos belo-horizontinos
acreditam que pior fase
da COVID-19 já passou

PT pode sair
vitorioso em
Contagem
e Juiz de Fora
Divulgação

Especialista afirma
que governo deveria
ter plano para a vitória
de Joe Biden nos EUA

Margarida Salomão está na disputa em JF
Em Contagem e Juiz de Fora, dois grandes
colégios eleitorais de Minas onde a disputa será
decidida no segundo turno, o Partido dos Trabalhadores está confiante na vitória de suas candidatas. Na Zona da Mata, Margarida Salomão
pode ser a primeira prefeita mulher. Já na Grande
Belo Horizonte, Marília Campos busca apoio e faz
alianças para vencer o pleito.
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“A vitória de Biden isolará Bolsonaro que segue perseguindo
inimigos presentes apenas a seus olhos, como Dom Quixote”

N

Nat Macedo

o dia 7 de novembro Joe Biden foi
eleito o 46° presidente dos Estados
Unidos. A vitória foi anunciada após
projeções de institutos e meios de
comunicação indicarem sua vantagem na Pensil-

vânia, fazendo com que o democrata
conquistasse 270 delegados no
colégio eleitoral.
Dias após o pleito terminar,
Donald Trump segue negando
sua derrota, afirmando – sem
provas – que houve fraude na
apuração e que irá recorrer à Justiça.

Jair Bolsonaro, apoiador declarado
de Trump, segue a mesma linha
do republicano. O presidente brasileiro é um dos poucos que, até
o fechamento dessa edição, não
havia reconhecido a vitória de
Biden e continua acreditando que
Trump vai virar esse jogo.

Mas até onde essa negação pode ser inteligente por parte de Bolsonaro? O Edição do
Brasil conversou com o professor de Relações
Internacionais Vladimir Feijó (foto), que
explicou que essa eleição provocará ajustes
de expectativas. “Nosso país já deveria ter
um plano para cada cenário. Não parece ser
o caso”.

Divulgação

Quais serão os impactos da conquista de Biden para o
Brasil?
A vitória de Biden isolará Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo que seguem perseguindo inimigos presentes
apenas a seus olhos, como Dom Quixote. Antes podiam se ancorar no
fato de Trump, talvez, ter uma visão parecida com a deles. Não será
fácil convencer a base interna a apoiar as ações mundiais se a aliança
internacional seguir apenas com as teocracias islâmicas e regimes
autoritários do Leste Europeu e Sudeste Asiático, antes escondidas pela
presença de Trump no emaranhado.

A vitória do democrata é positiva para o nosso país?
O Brasil não está nas prioridades nem de Trump nem de Biden. Trump
gosta de contar com aliados, mas não hesita em abandoná-los se alguma
oportunidade melhor aparecer. Biden não deixará de aproveitar chances
de se mostrar firme perante países que desagradam seu eleitorado. Para
isso ser benéfico para nós precisamos ter nossas posições a respeito de
como usar as organizações internacionais a nosso favor.
No passado, conseguimos atrair benefícios da escolha de sermos
porta-vozes de grupos de nações em diferentes esquemas de cooperação sul-sul, seja líder dos países sul-americanos, do atlântico-sul e/ou
de exportadores de grãos. O governo está adotando alinhamento aos
padrões dos EUA ou da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), não apenas quando nos convém e deixando
de negociar com outras nações a formação de blocos que, como grupo,
sejam competitivos o suficiente para obter concessões de países ou
blocos muito mais fortes que nós sozinhos.

Bolsonaro criticou e ignorou a vitória de Biden. É arriscado cultivar essa relação espinhosa com o presidente
eleito dos EUA?
Não há dúvidas que a vitória de Biden provocará ajustes de expectativas. Eventualmente, ele irá escolher um novo rumo da diplomacia
perante o mundo e isso fará com que todos os países revejam suas
relações. O Brasil já deveria ter um plano para cada cenário. Não parece

ser o caso. Por meses sabe-se que a eleição nos EUA seria acirrada e
devíamos ter construído um plano de ação.
Qualquer governo entende que precisa ter um grupo forte de
aliados no Congresso dos EUA, porque lá o Executivo precisa de prévia
autorização para assinar acordos. Isso é feito em comissão mista de
deputados e senadores e, também, com representantes dos partidos
Republicano e Democrata. Não dá para escolher lado em disputas
internas, pois isso impede a formação da maioria necessária para
aprovar os projetos.

Apesar do anúncio de três pactos com os EUA, no fim de outubro, eles
não foram sequer submetidos à apreciação dos congressos americano
e brasileiro.
Podemos falar da doação de material bélico de 1960, que serão
transformados em ambulâncias, central de comunicações ou adequados aos padrões das Forças Armadas. Mas, deixamos de realizar encomendas da indústria nacional de defesa que estava em renascimento na
década anterior e o orçamento de investimento em tecnologia nacional
foi revertido para ampliação dos penduricalhos e pensões militares.

Biden criticou o desmatamento da Amazônia e disse que
vai “reunir o mundo” caso o Brasil não proteja a floresta.
Como você analisa esse posicionamento?

Em quais pontos houve avanços e perdas para o Brasil
levando em conta a relação com os EUA?

No campo do Direito Internacional e da diplomacia há um consenso
estabelecido de que existem bens de domínio público mundial. Uma
série de acordos amarram todos os países a metas sobre a exploração
dos oceanos e florestas. O caso é que esses pactos foram assinados
sob a liderança do Brasil, inclusive que fez questão de, nas décadas
anteriores, utilizar isso como trunfo para sediar encontros no país, atrair
atenção para nossa realidade e investimentos.
Mas isso não agradou setores internos que seguiram violando a
legislação e fazendo pressão política para a reversão dos compromissos
internacionais. Esse grupo parece ter apoio na atual gestão do Palácio
do Planalto que afrouxou a fiscalização, perdoou dívidas e tem facilitado
à regularização de posse em áreas de desflorestamento. Além disso,
vale citar uma piora de imagem perante o consumidor estrangeiro no
varejo, que pode boicotar o Brasil por não desejar consumir produtos
oriundos de relações análogas à escravidão ou de produtores responsáveis pela degradação ambiental.

Durante o mandato de Trump, Bolsonaro demonstrou ser
próximo ao presidente norte-americano. Até que ponto
isso reverteu em benefícios para o nosso país?
Não colheremos nenhum benefício pragmático por mera aproximação pessoal e ideológica com o líder de outro país. Há tempos que
as relações são mais complexas que breves acordos de cavalheiros.

Da aproximação de Trump colhemos a opção estranha do ministro
das Relações Exteriores em desdenhar organizações internacionais que
há muitos anos serviram de base para o Brasil mostrar seus diferenciais
e atrair investimentos. O alinhamento automático a propostas dos
EUA gerou atritos com outros parceiros tradicionais da América do
Sul, Ásia e Europa. Por outro lado, houve estreitamento de relações
ideológicas, especificamente contra medidas de igualdade de gênero, com países do Leste Europeu e Oriente Médio, mas sem qualquer
vantagem econômica.
Houve também retificação na crítica sobre as mudanças climáticas. A opção por escolha nacionalista tomada a toque de caixa pelo
Executivo, com devida coordenação com todos os setores do governo e
também da sociedade civil, nos expôs a perigos de retaliações futuras
por descumprir compromissos com metas de redução de emissões de
poluentes, combate a violações aos padrões de relação de emprego e
dos direitos das nações indígenas.
Isso nos afastou de seguir firmes nas reivindicações contra o protecionismo americano que tanto nos prejudicam. Pelo contrário, o
governo nem reclamou quando Trump impôs sobretaxa aos produtos
brasileiros por causa da enorme desvalorização do real. Esta parece,
inclusive, ser a única medida que o governo brasileiro tem para estimular as exportações, contar com a artificialidade cambial para tornar os
produtos mais baratos para os estrangeiros. Em contrapartida, todas
as importações de tecnologia para atualizar nosso parque industrial e
mantê-lo competitivo ficaram muito mais caro.

EDITORIAL

Gaudêncio Torquato

Incentivando a cultura

á está funcionando na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, no antigo
prédio denominado de Rainha da Sucata, a sede regional da Fundação
Nacional de Artes (Funarte). Isso está sendo possível graças a um intenso
e proativo trabalho realizado pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo
Leônidas Oliveira. A ele coube a empreitada de convencer as autoridades de Brasília
sobre a importância da instalação da unidade em Minas, diga-se de passagem,
pela primeira vez com o fito de ajudar a transformar o Circuito Cultural da Praça
em o maior do Brasil, já que existem vários museus com enorme acervo cultural
e visitação gratuita. Os espaços estão localizados na zona Sul da capital mineira e
a sua manutenção acontece por meio de parcerias estratégicas mediante acordos
com empresas privadas.
Esse projeto visando maior reconhecimento e expansão do movimento está
conquistando mais força agora, a partir da permissão parcial pelo fim do isolamento
social, decretado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) depois de problemas relacionados à COVID-19, onde todos os locais de entretenimento estavam fechados,
pelo período de 7 meses. As informações da Secretaria de Estado são ambiciosas no
sentido de efetivamente criar na capital do estado, opções turísticas e culturais capazes
de reter os turistas na cidade por um período de tempo maior, já que até agora BH
é tida apenas com uma espécie de corredor, onde os passageiros desembarcam no
aeroporto, pernoitam aqui e depois se deslocam para as cidades históricas, cujos
destinos mais conhecidos são Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Tiradentes.
A estratégia montada pelo secretário Leônidas Oliveira vem de encontro com
outros projetos da região metropolitana, inclusive, a reabertura do Instituto Inhotim,
maior museu a céu aberto do mundo, localizado em Brumadinho, cerca de 64 quilômetros de BH. Ele já está atendendo ao público, claro que de maneira reduzida, com
apenas 500 pessoas por vez, mas segundo o seu diretor, o ex-ator Antônio Grassi, os
ingressos estão sempre esgotados assim que são colocados à venda.
Ele avalia que os cidadãos estavam ávidos por espaços como esse, pois o Inhotim
pode contribuir para a saúde mental dos visitantes, em sua maioria, enclausurados
durante 8 meses de isolamento devido à pandemia. Este novo modelo de funcionamento do instituto tem capacidade limitada a 10% do seu público normal, e isso
vai ser assim até que a situação seja elencada com mais segurança para os turistas.
Por exemplo, neste momento não está sendo permitida a formação de grupos de
excursões. Já as visitadas educativas estão sendo realizadas com os protocolos de
segurança com no máximo cinco pessoas. Mesmo assim, para cumprir a burocracia, a
máscara é de uso obrigatório por todos. A direção da Casa sugere que os interessados
em comparecer ao local acessem o site antes para verificar informações importantes
e garantir uma presença sem sobressaltos, principalmente nos restaurantes internos.
A concepção de expansão do projeto Cultural Turístico Liberdade tem também
o objetivo de proporcionar mais opções para quem estiver circulando pela região,
onde, conforme expressão do próprio secretário, “é preciso acabar com aquela
velha história, segundo a qual estamos aqui apenas como uma cidade dormitório.
Teremos eventos, iremos ofertar oportunidades para os visitantes no sentido de irem
ao Inhotim. E ao mesmo tempo curtirem os diversos eventos e saborearem a típica
comida mineira”, vaticina Leônidas.
Para além dos fatos aqui narrados, registra-se que estamos nos referindo ao
mesmo secretário que, na administração do então prefeito Marcio Lacerda na PBH,
era presidente da Belotur, período no qual aconteceu o reconhecimento do Conjunto
Arquitetônico da Lagoa da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade pela
Unesco. Vale dizer que ele está acostumado a grandes projetos.

Jornalista, professor titular da USP e consultor
político e de comunicação – Twitter@gaudtorquato
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A deusa Têmis morre de rir
A mentira tem perna curta. O
desembargador Kassio Nunes Marques certamente não imaginava que
seu curriculum vitae e seus escritos
fossem vasculhados pela imprensa e
sua verdade questionada. Teria ouvido
palestras que apareceram como curso
de pós-doutorado. Mesmo com perna
curta, a mentira corre como gazela. De
repente, Kassio viu seu conceito escapar
pela janela da dissonância.
A não ser que o juiz piauiense indicado para entrar no Supremo Tribunal
Federal (STF) na vaga de Celso de Mello
tenha se inspirado em Brecht, que escreveu um ensaio sobre “cinco maneiras de
dizer a verdade”. O momento e as circunstâncias poderiam, por exemplo, ter
sido usados para reforçar sua bagagem
acadêmica, ferramenta para alargar o
tamanho do seu perfil.
Ocorre que o STF é a nossa mais alta
corte e deve ser composto por quadros
de boa envergadura. É inimaginável
pensar que teria dito que, para ser
membro do Supremo, não é necessário
ser advogado, mas pessoa de caráter
ilibado. Deve ter se valido desse artigo
da Constituição Federal: “Art. 101. O
Supremo Tribunal Federal compõe-se
de onze ministros, escolhidos dentre
cidadãos com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos de idade,
de notável saber jurídico e reputação
ilibada. Parágrafo único. Os ministros do
Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois
de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

Na polêmica aberta com esta
explicação, entra o caso de Cândido
Barata Ribeiro, médico, baiano e
prefeito do Rio de Janeiro de 1892
a 1893. Foi ministro por 10 meses
e 4 dias.
Ora, o mundo mudou e ninguém
pode ignorar o fato de que a área
onde uma pessoa adquire “notável
saber jurídico” é a do Direito. Pode,
até, existir uma exceção a esta óbvia
constatação, o que causaria furor ao
tribuno da Advocacia, Rui Barbosa.
A sapiência é, por excelência, o
valor matricial do juiz. Seu vértice.
Sua bússola. Sapiência é bem mais
que domínio de conhecimento. É
o uso do saber no caso certo e no
momento adequado. É a aplicação
da norma, após exaustivo exercício
de hermenêutica jurídica. É hora
de lembrar a lição de Francis Bacon
(Ensaios, 1597): “o juiz deve preparar
o caminho para uma justa sentença,
como Deus costuma abrir seu caminho elevando os vales e abaixando
montanhas.
A justa sentença é a luz que guia a
decisão do juiz. Infelizmente, muitas
vezes, na hora de assinar a decisão,
a luz é tênue ou está apagada, o que
sinaliza algum acidente/incidente
que mexeu com a intenção originária
do juiz. Por isso, Têmis, a deusa da
Justiça, nem sempre faz bom uso da
balança e da espada, instrumentos
que adornam sua vestimenta.
Na órbita desta abordagem,
parece fora de tom dizer que, mais

adiante, será inserido na mais alta
Corte do país um ministro “terrivelmente evangélico”. Qual a razão de
opção por identidade religiosa? Pelo
entendimento de que não há ministro religioso no Supremo? Ou, pior,
porque os ministros que lá estão são
todos “católicos”? Sua Excelência, o
Presidente, demonstra vontade de
jogar no lixo o preceito do Cristo: daí
a César o que é de Cesar e a Deus o
que é de Deus.
Se a ordem política começa a ser
movida pelo tabuleiro das religiões,
a barafunda se instalará. As seitas
afro-brasileiras poderão reivindicar
um nome que as represente, sob a
indignação e protestos do bispo Edir
Macedo e do pastor Silas Malafaia.
Que elegem bancadas no Congresso. Não haverá surpresa se o dízimo
passar a ser contribuição legal para
confirmação religiosa. O doador receberá uma carteira de dizimista e,
nessa condição, poderá ser compensado com a promessa de ganhar
lugar privilegiado na fila que espera
adentrar o território dos Céus.
Pois é, o desembargador Kassio
não calculou o tamanho da confusão
em que está se metendo. Dados sobre
sua trajetória a serem questionados,
sabatina no Senado com verdades
inconvenientes, decisões no amanhã
que poderão arranhar sua imagem,
polêmica com base bolsonarista e a
maldição evangélica. A deusa Têmis,
com uma venda sobre os olhos, deve
estar morrendo de rir.
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PT anseia conquistar prefeituras
de Juiz de Fora e Contagem

Gustavo Bezerra

s petistas estão apostando em um resultado
positivo neste segundo turno diante do
fato de que o partido está na dianteira da
disputa nos dois grandes colégios eleitorais
de Minas: Contagem e Juiz de Fora. Nos demais
municípios, os protagonistas são de outras siglas.
Relativamente a Uberaba, no Triângulo Mineiro,
informações de bastidores indicam que o apoio
aberto do governador Romeu Zema (Novo) foi fundamental para a candidata Elisa Araújo (Solidariedade).
Ela começou essa peleja com baixíssimos índices de
popularidade. Mas após o resultado do dia 15, con-

Margarida Salomão está confiante
na vitória em Juiz de Fora

quistou a preferência de 36,25% dos eleitores, contra
24,09% do seu adversário para o segundo turno Tony
Carlos (PTB), conforme resultado da apuração oficial.
Elisa é diretora regional da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), e Tony Carlos é
ex-deputado estadual.
Situação atípica também aconteceu na eleição
de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O atual prefeito, André Merlo (PSDB), estava internado em
São Paulo com COVID-19. Mesmo assim, chegou em
primeiro lugar na preferência dos seus conterrâneos.
Neste segundo turno, ele vai enfrentar seu adversário,
o candidato Dr. Luciano (PSC).

VIGÍLIAS

Políticos sem apoio

Divulgação

O

Eujácio Silva

Em Belo Horizonte, a supressa foi a derrota do vereador
Wagner Messias (DEM), conhecido como Preto. Ele, depois
de cerca de 30 anos na política, não obteve votos suficientes
para continuar na edilidade.

Acordo dos grandes

O governador Zema apoiou a candidatura de Elisa Araújo em Uberaba
alianças com as quais não gostaria de fazer por
conta do seu perfil ideológico, segundo comentam
amigos.
Marília obteve uma confortável pontuação de
41,8% dos votos apurados, mas o crescimento do
seu adversário, Felipe Saliba (DEM), com 18,44% foi
surpresa para todos, inclusive, para os mais experientes atores que marcam presença política naquele
município, como o deputado federal e presidente do
MDB, Newton Cardoso Junior. Para ele, a situação de
lá, por enquanto é de indecisão. Outros constatam
que Marília tem uma boa avaliação junto ao eleitorado, especialmente pelo fato de muitos ainda se
lembrarem dos 8 anos em que ela foi prefeita e com
uma boa aceitação na época.

Governo de Minas

Poder Público não aceita proposta financeira
nos termos apresentados pela empresa Vale
O governo do Estado, Ministério Público Estadual
(MPMG), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),
Ministério Público Federal, Defensoria Pública da
União e Advocacia-Geral da União informaram
que não aceitam proposta financeira nos termos
apresentados pela empresa Vale, no debate sobre
possível acordo de reparação pelos danos socioeconômicos causados pelo rompimento da Barragem
de Brumadinho.
Na ocasião, também foi identificado que a proposta feita pela empresa não está em conformidade
com as premissas que haviam sido acordadas. A Vale
solicitou prazo para análise das considerações feitas
pelo Estado.
Após a Audiência Extraordinária de Conciliação
realizada no dia 17 de novembro, no Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), o secretário-geral
do Estado, Mateus Simões, afirmou que o governo
de Minas quer impedir que o processo se transforme
em uma segunda Mariana, com valores pequenos
de indenização e uma reparação que não ocorreu
de fato cinco anos depois.
“Tivemos foi uma audiência em que o Estado
reafirmou que não aceita a proposta da mineradora
Vale apresentada algumas semanas atrás, o valor
não é o que achamos apropriado e há algumas condições colocadas pela Vale com as quais nós também
não estamos de acordo. Além disso, só discutiremos
valores depois que temas de organização do acordo
sejam superados. Não estamos dispostos a permitir
que Brumadinho se transforme em uma segunda
Mariana. Esse acordo não vai ser feito para que ele
não seja cumprido ou executado como vivemos hoje
a realidade de Mariana”, informou o secretário-geral.
Por parte do Executivo estadual, também
participaram da audiência o secretário adjunto da
Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e
coordenador do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, Luis
Otávio de Assis, e o advogado-geral do Estado, Sérgio
Pessoa, além de outros representantes do comitê e
da Advocacia-Geral do Estado (AGE).

Mateus Simões é secretário-geral do Estado

Auxílio emergencial
A pedido das instituições que representam o Estado
e a União, também foi acertada a prorrogação do auxílio
emergencial a moradores de regiões atingidas, que se
encerraria em novembro, até 31 de dezembro.
A tentativa de se estabelecer um acordo entre
governo do Estado, Ministério Público Estadual (MPMG)
e Defensoria Pública Estadual (DPMG) com a empresa
Vale tem como objetivo iniciar, o mais rápido possível,
a reparação socioeconômica e ambiental dos danos
causados pelo rompimento da barragem da Mina do
Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019.
Uma das premissas básicas estabelecidas na negociação é de que qualquer acordo não prejudique o
pagamento dos auxílios emergenciais a moradores da
região ou o pleito de atingidos por indenizações individuais, se constituindo como uma obrigação adicional
para a Vale, de reparar dentro da lógica do dano coletivo
e de custear imediatamente uma série de projetos para
reparação da região.

Projetos
Caso o acordo seja firmado, os recursos serão destinados em contas específicas para aplicação em projetos
que priorizam a região diretamente atingida, em especial
nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Sane-

Depois de muitos anos na luta, os homens públicos terminam perdendo prestígio, como aconteceu com o emblemático
político mineiro Vitor Penido (DEM). Prefeito por inúmeras
vezes em Nova Lima, desta vez não foi possível eleger um
candidato de seu grupo para sucedê-lo. Outro nome de força
nos bastidores estadual, o ex-presidente da Assembleia Antônio
Júlio (MDB), também não conseguiu retornar à Prefeitura de
Pará de Minas.

Vereador de BH

Petistas em ação
A cúpula do Partido dos Trabalhadores em Minas
passou os primeiros dias desta semana avaliando o
cenário político no estado e, ao mesmo tempo, elaborando estratégias para fortalecer as suas candidatas
neste segundo turno.
Os primeiros sinais positivos, de acordo com
informações de bastidores, incidem sobre as chances
de eleição da deputada federal petista Margarida
Salomão em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Essa
euforia tem como base a última pesquisa do Ibope,
realizada um pouco antes do primeiro turno, na
qual Margarida pontuou com 45%, caso houvesse o
segundo turno, o que na prática está acontecendo
agora. Já seu adversário, o empresário Wilson Rezato
(PSB), conquistou um percentual de 38% naquela
oportunidade.
Em Contagem, na Grande Belo Horizonte, o
raciocínio desenvolvido diferencia um pouco da
estrutura de Juiz de Fora. Afinal, as expectativas
e projeções em geral indicavam a chance de a
candidata petista Marília Campos ser eleita ainda
no primeiro turno. E, como isso não aconteceu, ela
terá que se desdobrar, buscando apoio e fazendo
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amento Básico e Mobilidade. Parte dos projetos a serem
executados será definida após a assinatura do acordo,
com escuta e consulta da população atingida.
Algumas das ações já previstas são a reforma das
475 escolas públicas dos municípios atingidos na bacia
do Paraopeba, beneficiando diretamente 75 mil alunos,
e a universalização do saneamento básico nas cidades
diretamente impactadas pelo rompimento da barragem.
Na Saúde, haverá repasse de recursos para 20 Centros
de Atenção Psicossocial, com contratação de mais profissionais responsáveis por apoio na área de saúde mental.
Além disso, serão feitas melhorias em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) dos municípios atingidos.
A possibilidade de criação de um programa de
auxílio para moradores da região impactados pelo
rompimento da barragem também está em discussão
pelo Poder Público.

Contextualização
Em petição conjunta apresentada em agosto de
2020 pelo governo do Estado, Ministério Público do Estado e Defensoria Pública do Estado, foi pedido pagamento
total por parte da Vale de R$ 54,6 bilhões, sendo R$ R$
28 bilhões a título de danos morais coletivos e sociais e
26,6 bilhões de compensação socioeconômica à sociedade mineira. O Ministério Público Federal, a Defensoria
Pública da União e a Advocacia-Geral da União também
foram signatários da petição.
A proposta apresentada prevê a utilização dos recursos para a realização de projetos que priorizam a região
diretamente atingida, em especial nas áreas de Saúde,
Educação, Assistência Social, Saneamento Básico e Mobilidade. Parte dos projetos será definida diretamente
pela população atingida. Também há projetos que, além
de beneficiar a região, têm impactos para a população
mineira de forma geral. Os recursos ficarão em fundo
específico e auditado, não podendo ser utilizados para
outras destinações. Os projetos já propostos foram elaborados com base em diagnóstico de efeitos de impacto
do rompimento sobre os serviços públicos.

No início deste pleito eleitoral, os comentários na porta
do Café Nice, no Centro e BH, eram de que o atual prefeito
Alexandre Kalil (PSD) estava distanciado do banqueiro e ex-presidente do Atlético, Ricardo Guimarães. No entanto, ambos
reataram o contato no decorrer da campanha. Falando nisso,
Kalil também teria passado por cima das desavenças com o
megaempresário Rubens Menin. A conferir...

Kalil e a Fiemg
Agora, terminada a peleja pela PBH, é bem provável que
o prefeito Alexandre Kalil (PSD) venha novamente manter
contato ou pelo menos atender às ligações telefônicas do
presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Pacheco candidatíssimo
O senador Rodrigo Pacheco (DEM) já está estruturando
sua campanha ao governo de Minas, que acontecerá daqui a
2 anos. Ele teria revelado isso a pessoas próximas ao prefeito
de Uberlândia, Odelmo Leão (PP).

Medioli governador
Em Brasília, comentários ouvidos na sala vizinha ao gabinete do presidente da Câmara Federal dão conta que o prefeito
reeleito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), pode ser candidato
a governador em 2022, tendo com companheiro de chapa o
presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Neste caso, a
pergunta a se fazer é como ficaria o projeto do prefeito Alexandre Kalil (PSD), já que ele e Medioli são muito próximos.

TV Assembleia no ar
Durante a apuração das eleições deste ano, a TV Assembleia ficou cerca de 10 horas no ar e sem intervalos comerciais,
trazendo aos telespectadores todas as informações referentes
ao tema.

Ataque à democracia
É consenso geral em Brasília que a tentativa de invasão
aos computadores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi um
verdadeiro ataque à democracia, visto que o episódio aconteceu no dia de realização das eleições. Resta saber se algum
dia será possível descobrir os autores de toda a malandragem
dos espertalhões.

Sem festas
A recomendação de toda a comunidade médica, principalmente dos infectologistas, vem no sentido de não fazer
festinhas por enquanto, como aniversários e até mesmo Natal
e Réveillon. Os especialistas dizem que o novo coronavírus
ainda está presente e o distanciamento social é a forma mais
prudente de evitar a propagação do vírus neste momento.

Fabiano Lopes Ferreira (FABIANO CAZECA)
Advogado, empresário e conselheiro benemérito do Clube Atlético Mineiro
fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

Uma vitória e muitos significados
Em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas
Gerais, o atual prefeito, Wirley Rodrigues Reis (Podemos), conhecido como Têko, obteve uma vitória
histórica sobre seu adversário, Edson Rios (PTB),
que é ligado ao ex-chefe do Executivo Antônio
Dianese, líder do grupo de oposição.
Nas eleições de 2016, Têko já havia ganhado
diretamente do então prefeito Antônio Dianese
por uma diferença de 2.023 votos, cerca de 18%.
Desta vez, ele esnobou e aplicou uma humilhante
“goleada” em Edson Rios, vencendo o pleito de
2020 por uma diferença maiúscula de 8.287 votos
(81,51%), contra apenas 18,47% de seu adversário.
A estratégia de Têko para vencer seu oponente
nestas eleições e assumir a hegemonia da política
local foi destruir seu principal inimigo político, o
ex-prefeito Antônio Dianese, transformando-o em
figura inexpressível e meramente decorativa na
política itapecericana. Ele usou as seguintes táticas:

Aliar-se às boas lideranças
políticas da cidade;
Vencer o conservadorismo e o
preconceito de alguns eleitores (Têko
é homossexual assumido);
Fazer uma gestão impecável
em seu primeiro mandato, transformando a cidade em um verdadeiro
canteiro de obras;
E convidar a jornalista e bacharel em Direito Joyce Rios para
vice-prefeita.

Joyce Rios (foto), apesar de jovem, é bastante
experiente e muito carismática. Além disso, é filha
do queridíssimo médico e empresário da
cidade, Dr. Doryval
Moraes Rios, provedor da Santa Casa
de Itapecerica há
mais de 40 anos, e
da Dra. Eloisa Rios
que, inclusive, já foi
vereadora da cidade
por dois mandatos.
Contudo, o grande diferencial de Têko é a sua
forma eficiente e eficaz de administrar a cidade
para povo, acabando com as perseguições políticas
e promovendo a paz social. Com isso, se transformou em uma importante liderança de Itapecerica
e região.

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

Telefone: (31) 99243-1100
O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Sem aglomeração
“Seria legal se fosse possível fazer os tradicionais eventos de
fim de ano. Acontece que vai ser difícil depois de algumas boas
doses de álcool alguém se conter dentro das orientações médicas
e protocolos sanitários. Assim, o melhor é deixar as comemorações para o próximo ano. Enquanto isso, podemos preservar
vidas”. Opinião do jornalista e apresentador de TV, Marcelo Tas.

Aproveitadores de plantão
A experiente jornalista de economia, Juliana Rosa, disse que
existe uma verdadeira gama de aproveitadores em cima dos produtos da Amazônia, especialmente no período após as invasões.
“Eles retiram madeira, minério, vendem glebas de terra, enfim,
formam um enorme balcão de negócios escusos”, sentenciou.

Terra não prometida
Recentemente, juristas do Brasil inteiro opinaram que as
pessoas que ocuparam terras, sobretudo na região Norte do
país, não podem em hipótese alguma se tornarem donas legítimas das propriedades. “Ou seja, o governo não deve emitir
as respectivas escrituras para esses cidadãos, que em outras
palavras são invasores”, avaliam.

Áreas ilegais
Para o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, o governo federal vai precisar enviar uma nova lei ao Congresso para poder
legalizar terras na região da Amazônia. “Isso porque as áreas
consideradas devolutas alimentam a disputa. Os seus supostos
donos não pagam impostos, melhor dizendo, tudo ilegal”.

Sucessão de 2022
A crônica política de Brasília está convicta de que, a partir
de agora, o presidente Jair Bolsonaro ficará cada vez mais
cáustico para com seus adversários, se possível, procurando
“pisar no pescoço” de quem possa ser uma ameaça para ele
em 2022. Cruz credo, gente!

Educação em frangalhos
O filósofo Luiz Felipe Pondé sentencia. “Este ano está
perdido do ponto de vista da educação formal. Não adianta o
governo querer tapar o sol com a peneira. Mas, em 2021, as
autoridades do setor precisam tomar medidas mais apropriadas
no sentido de sanar esse verdadeiro drama brasileiro”.

Sem politização
“O ideal é deixar de lado a possibilidade de interferência
do governo no Instituto Butantan para que a entidade possa
seguir em frente fabricando suas vacinas. Nada de politização
para cima de um órgão tão sério”, dizem os especialistas a
respeito das controvertidas decisões de Brasília em relação à
aquisição do imunizante patrocinado pelo instituto.

Anvisa desgastante
“No momento, todos os assuntos relacionados à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acabam se traduzindo em
problemas políticos para o presidente Jair Bolsonaro. O melhor
seria que ele deixasse temas complexos envolvendo a agência para
os técnicos decidirem. A não ser que Bolsonaro esteja tão somente
querendo polemizar”. Opinião do jornalista Gerson Camarotti.
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Demanda por carros de aluguel cresce com
flexibilização e faltam veículos nas locadoras
Unsplash

V I G Í LI A S DOBRADAS
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Leíse Costa

Q

uem deixou para alugar um carro
nos últimos três feriados em cima
da hora pode ter ficado sem veículo. Isso porque, desde setembro,
com a flexibilização das medidas
de isolamento social, mesmo com a pandemia
ainda em curso, a demanda por locação de
veículos tem retomado substancialmente causando impacto na disponibilidade do serviço.
De acordo com a Associação Brasileira das
Locadoras de Automóveis (ABLA), os feriados de
7 de setembro e 12 de outubro foram os mais
procurados desde o início da crise sanitária e
registraram aumento de 20% a mais em relação as mesmas datas no ano passado. Uma
bonança após um período crítico para o setor,
que chegou a registrar queda superior a 90%
no volume de aluguéis diários de carros para
lazer ou negócios realizados no Brasil entre abril
e maio deste ano, considerado o pior momento
para o segmento em 2020.
Para Paulo Miguel Junior, presidente do
Conselho Nacional da ABLA, o isolamento social
provocou uma demanda reprimida por viagens.
“Com a flexibilização, mais pessoas procuraram
as locadoras para fazer passeios curtos, de
carro, dentro de seus próprios estados ou para
regiões vizinhas, no sentido de evitar aglomerações em aeroportos ou
rodoviárias. Outro ponto
que pode ser aliado das
locadoras é que, diante do
ambiente de insegurança
na economia por causa da
COVID-19, mais pessoas
tendem preferir não fazer
investimento num veículo
próprio, o substituindo por
um alugado”, avalia.
De acordo com Vivian
Almeida, diretora de Global
Partnerships da Rentcars.
com, gigante do setor de
locação de veículos do Brasil e da América Latina, a
demanda atual por carros
já está 347% maior que a
de abril deste ano. “Desde o
7 de setembro temos observado um aumento contínuo
nos feriados prolongados,
o que nos gerou um alerta
devido à indisponibilidade
de automóveis. No Dia de
Finados, mais de 25% dos
pontos disponíveis para retirada de carros não
apresentaram resultados para as buscas realizadas no site”, diz. Nas cidades mineiras que a
empresa atua, de abril para outubro, houve uma
alta de 56% nas retiradas de veículos.

Outra gigante do setor, sediada em Belo
Horizonte, a Localiza não divulga dados
segmentados, mas também vem registrando
contínuo crescimento nos serviços. “Na medida em que o isolamento foi flexibilizado,
percebemos uma mudança de hábito de
turismo. As pessoas passaram a priorizar
destinos próximos e utilizar veículos por se
sentirem mais seguras. Esse novo hábito,
aliado à tendência de
preferência do uso de
determinados bens em
detrimento da posse impulsionou uma forte retomada. Na divulgação
de resultados do terceiro
trimestre de 2020, a taxa
de utilização aumentou
20,3 pontos percentuais
em relação ao segundo
trimestre, confirmando
a crescente escolha das
pessoas pelo aluguel de
automóveis como alternativa de transporte”,
afirma Elvio Lupo, diretor
executivo de Aluguel
de Carros da Localiza.
Mesmo na pandemia, o
lucro líquido da empresa
teve aumento de 59%
em relação ao terceiro
trimestre de 2019, totalizando R$ 325,5 milhões.
O crescimento por
viagens curtas já era
esperado pelo mercado, já que o incentivo
aos passeios domésticos para recuperação
do setor de turismo, fortemente afetado pela
pandemia, é a grande aposta da Organização
Mundial do Turismo (OMT). Em 2018, quase

“Com a
flexibilização,
mais pessoas
procuraram as
locadoras para
fazer passeios
curtos, de carro,
dentro de seus
próprios estados
ou para regiões
vizinhas, no
sentido de evitar
aglomerações
em aeroportos
ou rodoviárias”

9 bilhões de viagens domésticas foram
feitas em todo o mundo, um número que
equivale a seis vezes mais que os 1,4 bilhão
de bilhetes internacionais impressos. Para a
organização, os passeios locais podem tirar
o turismo como um todo da crise e cita como
exemplos a Itália, onde famílias que ganham
até 40 mil euros recebem um vale de até 500
euros para gastar em hotéis dentro da própria nação e a Malásia, que alocou US$ 113
milhões para vouchers de viagens para quem
quer passear pelo país.
Com a chegada dos feriados de fim
de ano, a expectativa é que a procura por
carros locados aumente ainda mais. A orientação do presidente do Conselho Nacional
da ABLA, é que o cliente se programe. “Em
primeiro lugar, fazer a reserva do veículo
de sua preferência o quanto antes. É importante checar se a Carteira Nacional de
Habilitação está em dia e é válida e observar
que, na maioria das vezes, a locadora oferece descontos progressivos, quanto maior
o período de locação, menores ficam as
tarifas diárias cobradas”.
Outra orientação importante é que a
opção de pagar com o cartão de crédito
facilita a aprovação do cadastro e o atendimento. “Caso o cliente escolha por outras
formas de pagamento, será atendido, porém
o automóvel somente poderá ser entregue
após a locadora fazer a análise de crédito.
Vale lembrar que alugar um modelo popular
custa o equivalente a uma corrida de táxi
de aeroportos mais afastados até as regiões
centrais das cidades. Ao locar um veículo, o
usuário terá de imediato a garantia do contrato de locação, que obedece aos princípios
do Código de Defesa do Consumidor e é o
documento válido para a efetiva prestação
do serviço”, aconselha.

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

Financiamento bancário

O

financiamento privado no Brasil
representa legítimo instrumento a
favor da sociedade que permite a
realização de projetos, financia empreendimentos e possibilita a aquisição de bens de
grande valor de forma antecipada. Se bem
alinhado às políticas públicas, o crédito ainda funciona como eficiente mola propulsora
da economia, impacta positivamente no desenvolvimento humano e industrial de uma
nação, permite o rompimento de barreiras
sociais antes consideradas intransponíveis
e auxilia ativamente na redistribuição da
renda, para níveis mais igualitários.
Em uma sociedade progressista, os
juros, apesar de inerentes a todo contrato
de crédito, são sempre mantidos em patamares baixos justamente para que os negócios propriamente subsidiados possam
competir e prosperar no mercado e para

que se permita que os contratos que visam
ao financiamento de projetos pessoais
sigam seu curso natural, sejam adimplidos
e adequadamente quitados ao longo dos
anos contemplados pela negociação.
Ocorre que, no Brasil, as altas taxas
de juros que são praticadas no mercado
comum de crédito acabam por gerar efeito
prático diametralmente oposto ao acima citado: verdade é que altos juros fulminam os
negócios em ascensão e torna insustentável
a manutenção do contrato pelo tomador a
médio / longo prazo, que se vê lançado ao
inadimplemento. Com efeito, juros altos geram o endividamento de toda a sociedade,
tudo em prol do lucro bancário.
Em contraponto, preciso é reconhecer
que o contrato de crédito e os juros nele
pactuados são dotados de grande relevância e função social que transcendem a

esfera dos interesses individuais dos contratantes. Nesse contexto, é cabível ao Poder
Judiciário a revisão e a modificação das
cláusulas contratuais avençadas, sempre
que dissonantes do interesse público ou
quando não cumprirem outro propósito
que não o de gerar lucro em detrimento do
próprio Estado e da sociedade, esvaziadas,
portanto, de qualquer caráter social.
Ao Estado e ao Poder Judiciário não cabem desconhecer desta relevante matéria.
Modificar e equilibrar cláusulas contratuais
relativas aos juros, de modo a adequar os
contratos bancários à sua relevante função
econômica e social, ainda que compulsoriamente, é medida que se impõe frente
aos objetivos fundamentais da República,
insculpidos no artigo 3º da Constituição
Federal e que visam à preservação do
desenvolvimento nacional.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Divulgação

13º salário vai injetar R$ 19,5 bilhões
na economia mineira até o final do ano
Daniel Amaro

E

m um ano de economia
fragilizada por conta da
COVID-19, o 13º salário
chega como um alívio nas
contas e a oportunidade de fazer
algum gasto extra. De acordo com
uma pesquisa do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o
pagamento do benefício deverá
injetar cerca de R$ 19,5 bilhões na
economia de Minas Gerais até o
fim deste ano. O montante representa cerca de 2,8% do Produto
Interno Bruto (PIB) do estado. Ao
todo, 8,6 milhões de pessoas vão
receber o dinheiro extra.
Em relação aos valores que
cada segmento receberá, os empregados formalizados ficam com
64,9%, o equivalente a R$ 12,7
bilhões. Na sequência vem os
beneficiários do INSS com 24,3%,
somando R$ 4,7 bilhões. Já os aposentados e pensionistas do Regime
Próprio do estado caberão 9,2%,
o que representa R$ 1,8 bilhão.
Por último, aparece os do Regime
Próprio dos municípios com 1,6%,
correspondendo a R$ 312 milhões.
__________________________

Panorama nacional

__________________________
Quando analisamos o cenário brasileiro, uma estimativa
da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) aponta para a
injeção de R$ 208 bilhões na
economia com o pagamento do

os compromissos financeiros já assumidos e não fazer outros. Muitas
pessoas quando recebem a gratificação gostam de ir às compras.
Ainda mais que estamos perto do
Natal que é uma data com apelo
emotivo e comercial. Responsabilidade é a palavra de ordem para
não gastar demais e começar o
ano no vermelho”, alerta.
__________________________

Contrato suspenso
ou jornada reduzida
_________________________

Trabalhadores vão usar o dinheiro com cautela e pretendem guardar parte da gratificação
13º salário. Apesar da cifra alta,
o montante é 5,4% inferior ao
registrado em 2019. A queda é
a maior retração anual desde
2012, quando a CNC começou
a realizar o acompanhamento.
“Um dos motivos para a
redução é a Medida Provisória
(MP) 936 deste ano, que autorizou a diminuição do salário
proporcional à jornada e a suspensão temporária do contrato
de trabalho, com a justificativa
de preservar empregos em meio
à pandemia da COVID-19. Segundo o Ministério da Economia,
entre abril e agosto foram firmados 16,1 milhões de acordos
entre patrões e empregados no
âmbito da MP 936”, diz a nota
oficial da CNC.

__________________________

Gasto
com responsabilidade
_________________________
O vendedor Gustavo Ferreira
teve seu contrato de trabalho
suspenso e sabe que receberá
um benefício menor este ano.
Ele diz que não pretende gastar
o dinheiro com coisas supérfluas
e vai guardar em uma conta
poupança para despesas de emergência. “A situação está ruim para
todos. Não posso me dar o luxo
de sair gastando e comprando
demais. Essa crise financeira é
uma das piores e acho que tende
a continuar nos próximos meses.
Ano passado usei o valor do 13º
salário para quitar parte do meu
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)”.

Quem também vai usar o benefício com cautela é a designer
Paula Oliveira. “Pelo menos a
metade vou guardar, pois a gente
nunca sabe quando vai precisar de
uma grana extra. O restante quero
gastar comigo mesma e me dar
algum presente. Trabalhei o ano
todo e mereço essa recompensa.
Devo receber a metade agora no
fim de novembro. Em 2019, utilizei
a quantia para fazer uma viagem”,
lembra.
De acordo com o economista e
especialista em finanças Fernando
Silva, a postura correta a se tomar
em um momento de instabilidade
como o atual é poupar algum
dinheiro do 13º ou procurar quitar
dívidas mais urgentes. “É preciso
organizar a vida financeira, honrar

Esse ano atípico na economia
e no mercado de trabalho fez com
que o governo federal editasse a
MP 936. O problema é que a referida norma deixava dúvidas em
relação a alteração no valor do 13º
salário. De acordo com o advogado
trabalhista Ricardo Almeida, nos
casos de suspensão são contabilizados apenas os meses efetivamente trabalhados no ano. “Por
exemplo, quem recebe R$ 1.800
mensais e teve o contrato suspenso
por 2 meses, deve ter uma diminuição de R$ 300 no 13º, enquanto 6
meses de suspensão vão resultar
em desconto de R$ 900”.
Sobre a redução de jornada e
salário, a conclusão de uma nota
técnica produzida pela Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia é que os trabalhadores devem
receber férias e 13º salário com base
na remuneração integral do mês
de dezembro. Até então, o governo
federal não havia se posicionado
sobre o assunto e abria espaço para
várias interpretações sobre a forma
de cálculo do benefício.

Fique
sabendo!
O benefício consiste
no pagamento de um
salário extra ao trabalhador no final de
cada ano. Está previsto
pela Lei nº 4.090/62
e mantido pela Constituição Federal de 1988.

Quem recebe: todos os
trabalhadores, incluindo
os temporários, domésticos, rurais, servidores
públicos e aposentados.
Pagamento: aqueles
que trabalharam o ano
todo recebem o valor
cheio. Para os que foram contratados ao
longo do ano, ganham
proporcional ao tempo
de empresa. É preciso
trabalhar ao menos 15
dias para receber por
aquele mês. Geralmente, o pagamento do 13º
salário é feito em duas
parcelas. A primeira
deve ser depositada
até 30 de novembro.
O prazo máximo para
o pagamento da segunda é no dia 20 de
dezembro.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

No passado, Alexandre Kalil (PSD), se recusou a fazer nomeações
políticas na prefeitura, mas vai fazê-lo agora. Ele vai abrigar alguns
vereadores que perderam as eleições em cargos, especialmente nas
chamadas regionais.

Com as chuvas, volta o temor das enchentes e novamente vamos
chorar sobre o leite derramado. Ninguém vai poder reclamar nada.

Enquanto cai a venda de automóveis novos, aumenta a de bicicletas durante a pandemia. No entanto, a alta do dólar e a crise no
setor de peças inibe um pouco o crescimento das vendas.

O vice-governador Paulo Brant é a esperança de muita gente
nesse estado, pois ele é a referência principal na área da cultura.

O jornalista Sérgio Moreira, o candidato à presidência do Atlético
Mineiro, Sérgio Coelho, e Murai Caetano do restaurante Xico da Kafua

IGUAL A BOLSONARO - Todos reclamam do presidente Jair Bolsonaro que fala o que não deve. É bom lembrar que também o
ex-ministro e candidato, algumas vezes, a Presidência da República Ciro Gomes (PDT), também é usuário de uma verborragia
inadequada quando abre a boca. Ele estava bem avaliado para
disputar a presidência e, em campanha em BH, no Mercado
Central, uma repórter lhe perguntou qual a importância da atriz
Patrícia Pillar em sua empreitada - naquela época ele vivia com
ela - e Ciro respondeu que Patrícia era importante porque dormia
com ele todas as noites. Sua campanha acabou ali. Agora, deverá
repetir sua candidatura pelo PDT e novamente ataca seus possíveis adversários. Analisando os encontros de Sérgio Moro com o
apresentador Luciano Huck disse que o ex-ministro é da extrema
direita e que se veste como os fascistas italianos da década de
1930. “Moro é fascista e um grande malandro”, completou. Ciro
está sempre despejando sua ira contra pessoas a favor das suas
conveniências.

BHTRANS NA BERLINDA - O prefeito Alexandre Kalil (PSD), apesar de ter
confirmado todos no seu secretariado, confidenciou a algumas pessoas
que pode trocar tudo na BHTrans, pois está insatisfeito com os resultados
apresentados pela empresa. Até agora, a direção da autarquia ainda não
tem nada de novo para melhorar a qualidade do transporte coletivo da
cidade. Kalil não ficou contente com a companhia durante a pandemia,
que recebeu muitas críticas por permitir que os ônibus trafegassem
cheios, aumentando os riscos de contaminação pelo coronavírus.

NOVA DIRETORIA - No dia 18 de novembro aconteceu a eleição para a
nova diretoria do Automóvel Clube, liderado pelo desembargador Sergio
Murilo Diniz Braga e mais 24 integrantes que prometem trabalhar pela
grandeza de um dos mais importantes locais de Belo Horizonte. Relação
da diretoria: Presidente Sergio Murilo Diniz Braga, demais dirigentes:
Ragheb Hamade Filho, Francisco de Assis Guerra Lages, Giovanni José
Pereira, Luiz Jabbur Jr., Paulo Henrique Ferreira Maia, Marco Tulio Gomes
Teixeira, Nelson Wilians F. Rodrigues, Marcio Fonseca da Silva, Diogo
Franklin Almeida Bethonico, Paulo Henrique Pinheiro de Vasconcelos,
Alberto Carlos de Freitas Ramos Jr., Jorge Berg de Mendonça, Castinaldo
Bastos Santos, José Mário Fontana.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 22 de novembro
Ex-deputado Emílio Galo
José Ferelo

Segunda-feira, 23
Dr. Antônio da Cunha Jardim
Dr. Paulo Guerra
Sra. Lúcia Pereira - esposa de Geraldo Pereira Sobrinho
Padre Lucas de Paula Almeida

Terça-feira, 24
Empresário João Pinto Ribeiro
Relines Ballesteros
José Nogueira Nunes
Valéria Ambrósio
Ex-deputado Adalclever Lopes

Quarta-feira, 25
Pit Viganó
Waldir Martins Carneiro

Quinta-feira, 26
Jornalista Márcio Dotti
Sra Vera Victor - esposa de Patrus Ananias
Walter Luiz de Oliveira

Sexta-feira, 27
Fernando Bracarense
Prefeita eleita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso

Sábado, 28
Julia Diniz Ferreira
Nanci Ribeiro

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc oferta 51 vagas gratuitas
em atividade extracurricular
Inscrições vão até 3 de dezembro e são voltadas para crianças de 6 a 11 anos

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

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

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

A

educação é um caminho importante
para o Sesc em Minas, que procura continuamente ser agente de construção
de um pensamento crítico. Por isso, em busca
de oportunidades de desenvolvimento para as
crianças, as unidades Floresta e Santa Quitéria,
em Belo Horizonte, estão com inscrições abertas
até 3 de dezembro para o Criar Sesc – Processo
Seletivo 2021.
A iniciativa tem como objetivo oferecer um
espaço único, com uma proposta completa para
desenvolver a criatividade e as habilidades dos
estudantes de 6 a 11 anos, matriculados no ensino fundamental (anos iniciais), que estarão no
Sesc antes ou após o horário de aula. No total,
são 51 novas vagas para as duas unidades, todas
com 100% de desconto.
As bolsas são destinadas a famílias com
renda bruta mensal de até três salários mínimos, preferencialmente para dependentes de
trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do formulário on-line.
O Criar Sesc é realizado de segunda a
sexta-feira, no período da manhã ou da tarde
(contraturno da escola), durante 4 horas diárias.
A atividade oferece lanche e uniforme para os
estudantes.
O retorno das atividades com as crianças, assim
que possível, conforme os decretos municipais, está
previsto para fevereiro de 2021 e pautado por um
criterioso protocolo de segurança e higiene elaborado pelo Sesc, que está em conformidade com as
orientações do Ministério da Saúde.

Por dentro do Criar Sesc
O Criar Sesc se propõe a trabalhar com
eixos norteadores em três campos: pedagógico (acompanhamento pedagógico, oficinas
literárias e de raciocínio lógico); experimentações (oficinas temáticas) e corpo e movimento (expressões artísticas, oficinas de música).
Por meio dessas ações, as crianças viverão
experiências lúdicas que potencializam o desenvolvimento em múltiplos aspectos: cultural,
físico, social e pedagógico.
Apoio, cuidado e atenção são partes
fundamentais no Criar Sesc e vão além do
ambiente físico. Os estudantes e suas famílias
podem contar com uma importante ação do
Sesc, o Núcleo de Apoio Psicossocial (Naps),
iniciativa no qual psicólogos e assistentes
sociais fazem o acompanhamento do aluno
considerando-o em seus múltiplos aspectos:
sociais, familiares e culturais e tem sido
essencial para todos no ambiente familiar
nessa pandemia.
No Espaço Maker, o Sesc oferece um ambiente ideal para que todos os eixos propostos
possam se concretizar. Nele serão trabalhadas
novas atividades e ideias, novos formatos de
convivência, principalmente ampliando o sentimento de pertencimento. Investigar, descobrir,
criar e comunicar são as palavras da vez! Por
isso, a proposta é que esse espaço seja a cara de
uma infância saudável e carregada de vontade
de aprender.

Serviço
Inscrições
Data: até 3 de dezembro
Público: crianças de 6 a 11 anos, regularmente matriculadas no ensino
fundamental (anos iniciais)
Locais:
Sesc Floresta (Rua Pouso Alegre, 1647 – Floresta)
Sesc Santa Quitéria (Rua Santa Quitéria, 566 - Carlos Prates)
Informações: (31) 3270-8100
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Câncer de próstata vai atingir mais
de 65 mil brasileiros no próximo ano
anos. “A partir daí a periodicidade pode ser anual ou de 2 em 2
anos. Depois dos 60 anos, tem
que ser todo ano. Já os pacientes
com histórico precisam de mais
atenção e cautela. Quando há
casos na família, o indicado é
começar a prevenção aos 40 e
que ela seja anual”.
O especialista ressalta que têm
casos em que o médico solicita
exames adicionais, como um ultrassom e o P2 PSA, específico para
orientação da biópsia.

Frente a frente com o câncer

A campanha
Novembro Azul
visa conscientizar
os homens

O

penúltimo mês do ano é marcado pela campanha Novembro Azul, que visa conscientizar os homens acerca de sua saúde.
A ideia promove ainda a prevenção
de doenças como o câncer de
próstata que é o tipo mais comum
entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos.

O câncer de próstata é ainda
o segundo tipo que mais mata
homens no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
apontam para 65.840 novos casos
a cada ano entre 2020 e 2022.
Indivíduos com mais de 55 anos,
com excesso de peso e obesidade
estão mais propensos à patologia.
O médico cirurgião geral e urologista, Pedro Henrique Sá, explica
que o mal acomete a glândula

que produz o fluido seminal e é
prevalente a partir dos 50 anos.
“Confirmando o tumor, a cirurgia
é indicada. No entanto, antes da
biópsia, é preciso realizar alguns
procedimentos: o toque retal; o
exame de sangue (PSA); e, em
alguns casos, uma ressonância”,
orienta.
O urologista esclarece que a
prevenção é o melhor caminho no
que se refere ao câncer de prósta-

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

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

ta, isso porque a enfermidade só
dá sinais em fase avançada. “No
início, ela não traz sintomas, contudo, a descoberta precoce favorece
na cura e diminuição dos efeitos
colaterais da cirurgia, principalmente nos chamados problemas
funcionais, que é a incontinência
urinária e a impotência”.
Ele afirma que homens que
não têm histórico familiar devem
começar a prevenção aos 50

Tratamento
O urologista explica os tipos
de tratamento utilizados atualmente. “O câncer pode ser tratado por meio de cirurgia, tanto
aberta quanto o que chamamos
de laparoscópica, que é menos
invasiva. Pode ser feita também a
braquiterapia, hormonioterapia e,
ainda, a quimioterapia para casos
mais avançados”.

Tipo de cânceres mais comuns entre os homens
Próstata
Pulmão
Colorretal
Estômago
Testículos
Pênis

Sind-Saúde se reúne com Fhemig para
discutir demandas do Hospital Galba Velloso
Desde que o Hospital Galba Velloso
foi fechado para a reforma e mudança
da sua especialidade de psiquiatria para
hospital geral, no início de abril, que o
Sindicato Único dos Trabalhadores da
Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde) e a
comissão de trabalhadores denunciaram
diversos problemas. A começar pelos
critérios estabelecidos pela gestão para
a transferência destes servidores a outra
unidade de saúde, até a adaptabilidade
desses profissionais no seu novo local
de trabalho. Esse fato gerou consequências gravíssimas, um alto número de
funcionários adoecidos, dificuldade de
adaptação das novas funções e, somado
a tudo isso, a contaminação pela COVID-19, impedindo esses trabalhadores
de retornar para o Galba.
Após diversas reuniões realizadas
com a Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais (Fhemig) e Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão
de Minas Gerais (Seplag) com alguns
pontos de pautas já atendidos ao longo
desses 8 meses, uma reunião realizada
no dia 4 de novembro negociou a última demanda, apresentada pela comissão do hospital ao sindicato, referente à
lotação de 62 servidores com o intuito
do seu retorno ao Galba.
Participaram da reunião o presidente da Fhemig, Fábio Baccheretti, a
assessora Helga Beatriz Gonçalves de
Almeida, o chefe de gabinete André Luiz
Moreira dos Anjos e o novo diretor de
gestão de pessoas, Leonan Felipe dos
Santos, do Sind-Saúde. Já da comissão
de negociação dos trabalhadores do
Galba foram Renato Almeida de Barros,
Núbia Dias, Maria Lúcia Barcelos, Laura
Oliveira, Luciana Conceição Silva, Patrícia Passos e Renata Martins Gomes.
Acolhendo a solicitação e a reinvindicação, o presidente da Fhemig abriu a
sessão relatando a reunião que fizeram
anteriormente com alguns membros do
Sind-Saúde e que foi proveitosa. “Foi um
esforço grande que fizemos em conseguir
contemplar mais da metade daquela lista
e tentar comprometer que os servidores
que não foram contemplados tenham
maior segurança na sua atuação e que
sejam assistidos. Os trabalhadores do
Galba, que foram transferidos para o
Hospital João XXIII, serão verificados caso
a caso pela Diretoria de Gestão de Pessoas
da Fhemig (Digesp)”, afirmou Fábio.
A diretora Núbia Dias disse que
havia uma ansiedade grande por parte
dos servidores e os resultados estão
sendo positivos com a participação e
luta do sindicato e dos servidores.

Divulgação

Nat Macedo

Há 10 anos, o contador Nadson Moreira perdeu o pai de 63
anos para o câncer de próstata.
Ele recorda que, na época, o preconceito ainda existente em relação ao exame de toque era muito
maior do que é hoje. “Cuidar da
saúde não era coisa de homem,
para alguns, ainda não é. Por
causa de um tabu descabido perdi
meu pai. Ele descobriu a doença
tarde. E lembro do médico dizer
que, talvez, o tratamento não
desse resultado”.

Mesmo não tendo completado
40 anos quando o câncer levou seu
pai, Nadson não hesitou em procurar
um médico. “Tive medo, tenho duas
filhas e fui fazendo o controle desde
então até que, há 2 anos, recebi o
diagnóstico positivo. Descobri a doença em estágio inicial, fiz a cirurgia
e algumas sessões de radioterapia
e me curei, mas o susto foi grande”.
Ele acrescenta que o diagnóstico parece um atestado de morte,
mas que preconceito não vale a
pena. “Portanto, homens, cuidem
da saúde, façam exercício físico,
comam bem e, principalmente,
visitem o médico sem medo e
tabu”, finaliza.

O diretor financeiro do Sind-Saúde,
Renato Barros, contextualizou que o
acompanhamento do Galba iniciou
desde maio/junho com a presença de
diversos servidores e com a participação
efetiva da Seplag, que teve um papel
fundamental nessa intermediação
com a Fhemig e agora com a presença
do novo diretor de desenvolvimento
humano e o chefe de gabinete, que
estão se empenhando em resolver as
demandas.
Para tratar da parte operacional,
Moreira explicou que a volta dos 62
servidores enviados numa lista pelo
sindicato foram avaliados com novos
critérios.
O primeiro critério avaliado foi se
os servidores haviam sido monitores na
creche Galba Velloso. Eles tiveram prioridade no retorno e foram contemplados
100%. E dentro do critério creche, todos
os empregados que tenham filhos na
idade estabelecida pela creche e a
utilizavam também tiveram preferência
na lista.
O segundo requisito foi a abertura
da possibilidade de remanejamento
dos servidores para o Galba daqueles
locais que tem processo de chamamento autorizado (referência COVID),
ou seja, instituições que já tem vaga
aprovada pelo Estado, não gerando
déficit nestes hospitais, foram atendidos em 30%.
A terceira avaliação levou em conta
os outros hospitais que puderam fazer
contratação de emergência também
com referência ao COVID-19, priorizando
o retorno dos servidores para o Galba.
Foram atendidos servidores administrativos, assistenciais, contemplando todas
as funções.
Os servidores do Galba que estão
lotados no Hospital João XXIII por não
serem referência do COVID-19, não ter
tido chamamento e contrato de urgência, não participaram do critério de
retorno ao Galba. Isso ocorre com o ob-

jetivo de não provocar a desassistência
no João XXIII, sendo que aqueles que
comprovarem alto grau de sofrimento
nas atuais funções terão prioridade e
uma gestão da comissão para acolhê-los e estudar a possibilidade de retorno
ao Galba.
“Com essa mudança de critérios,
nós conseguimos identificar 32 funcionários que seriam beneficiados com a
possibilidade de retorno para o Galba,
autorizamos mais da metade de lista
que foi enviada pelo Sind-Saúde, totalizando 52%. Desta tabela, 6 servidores já
se encontram lotados no Galba”, afirma
o chefe de gabinete.
Outros pontos de pauta foram
apresentados por Núbia e diretor
financeiro do Sind-Saúde, como a falta
de pagamento da ajuda de custo de
alguns contratados temporários que
denunciaram não estar recebendo.
Eles foram respondido pelo chefe de
gabinete com a informação de que
todos os contratos que não receberam
a ajuda de custo nos últimos 2 meses
serão regularizados imediatamente
pela gestão.
Outro ponto de pauta foi uma
norma estabelecendo alterações no
vale transporte, sendo que os vales dos
servidores da Fhemig são diferenciados
devido à carga horária e plantões. Neste
caso específico a gestão aguarda um estudo da AGE para avaliar as legislações
e resolver o problema.
Luciana solicitou a possibilidade
de uma pré-agenda para continuarem
as tratativas dos servidores do Galba e
sobressaltou a importância que a mesa
de negociação interna tem para ajudar
a solucionar alguns casos e o estudo
para o retorno dela.
O Sind-Saúde é um dos maiores
sindicatos do cenário nacional e tem
como objetivo tornar pública as reinvindicações e conquistas, fortalecendo
assim a luta dos servidores da área da
saúde do Estado de Minas Gerais.

G E R A L
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70% estão otimistas com
cenário da pandemia em BH
Leíse Costa

U

ma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que 7 em cada 10
(70%) belo-horizontinos avaliam
que a situação da pandemia da COVID-19
na capital está melhorando. Para 12%,
não houve nem melhora nem piora no
cenário e, para outros 15%, o momento
é pior. O levantamento foi realizado nos
dias 3 e 4 de novembro de 2020 e ouviu
868 pessoas. O nível de confiança é de
95%. O que significa que, considerando a
margem de erro, a chance de o resultado
retratar a realidade é de 95%.
A avaliação que a pandemia está
melhorando é majoritária em todas as
variáveis sociodemográficas e alcança
taxas mais altas entre os homens do que
entre as mulheres (76% a 65%), entre os
mais velhos do que entre os mais jovens
(72% a 58%), entre os mais ricos do
que entre os mais pobres (80% a 65%)
e entre os que aprovam o governo de
Jair Bolsonaro do que entre os que o
reprovam (76% a 63%).
Outro ponto que chama a atenção
é que, em comparação com a pesquisa
anterior, a taxa de mineiros que pretendem se vacinar contra a COVID-19 diminuiu de 81% para 74%. Enquanto que
a parcela que não almeja se imunizar
subiu 6 pontos, passando de 15% para
21%. De acordo com o levantamento, as
porcentagens mais altas de adesão à

vacinação está mais entre os homens
do que entre as mulheres (80% a
69%), entre os católicos do que entre os
evangélicos (80% a 68%) e entre os que
reprovam o governo Bolsonaro do que
entre os que o aprovam (79% a 68%).
No período, também recuou a
taxa de belo-horizontinos favoráveis à
obrigatoriedade da imunização para
todos os brasileiros, o índice passou de
76% para 62%. Já, a parcela contrária
à obrigatoriedade cresceu de 24% para
37%, enquanto 1% não opinou.
O relaxamento no uso da máscara,
uma das principais formas de evitar a
disseminação do novo coronavírus, também foi observado. Segundo os pesquisadores, que avaliaram no momento da
abordagem se os entrevistados estavam
usando máscara de proteção e se a utilizavam de forma correta, 68% utilizam o
meio de proteção corretamente. Apenas
7% utilizavam máscara, mas de forma
incorreta (sem cobrir completamente
o nariz ou a boca) e 25% não estavam
utilizando o equipamento.
De acordo com os pesquisadores, a
taxa de uso e de forma correta da máscara é mais alta entre as mulheres do
que entre os homens (74% ante 60%),
entre os que têm 60 anos ou mais do
que entre os que têm 16 a 24 anos (74%
a 62%), entre os mais instruídos do que
entre os menos instruídos (76% a 64%)
e entre os mais ricos do que entre os
mais pobres (80% ante 66%).

Pixabay

No entanto, infectologista alerta que sequer saímos da primeira onda

Segunda onda?
Questionados sobre se acreditam que
uma segunda onda de contaminação do
coronavírus poderia acontecer em BH, 76%
declararam que não, contra 24% que crê
ser possível. A negação da população em
relação a uma nova onda, no entanto, não
corresponde com a realidade.
De acordo com Estevão Urbano,
infectologista, presidente da Sociedade
Mineira de Infectologia (SMI) e membro
do Comitê de Combate à COVID em Belo
Horizonte, a capital vive um momento
crítico e sequer saiu da primeira onda. “Os
índices estão piorando, a taxa de transmissão aumentando e os hospitais com

mais casos. Vivemos um risco de piora da
primeira onda, na minha visão, a segunda
acontecerá mais à frente”, alerta o médico.
Dados do Monitoramento COVID
Esgotos, realizado pela Agência Nacional
de Águas e Saneamento Básico (ANA),
apontam que a estimativa de pessoas
infectadas pelo novo coronavírus em Belo
Horizonte e Contagem subiu de 450 para
500 mil, indicando que uma nova curva de
aumento vem sendo registrada pelos pesquisadores. Para se ter uma ideia, dados de
agosto estimavam cerca de 100 mil pessoas
contaminadas. Em julho, o patamar de
infectados pelo novo coronavírus chegou
a ser estimado em 850 mil pessoas nas
regiões abrangidas pelo estudo.

Para evitar que a situação se agrave,
Urbano reforça que não é o momento
de relaxamento, mas de fortalecimento
nas medidas de prevenção. “Para evitarmos a piora atual e, principalmente,
uma segunda onda é necessário reforço
nas medidas que já são conhecidas:
contínuo uso de máscara, higiene das
mãos, distanciamento entre as pessoas,
evitar aglomerações e sair de casa desnecessariamente. Sobre a segunda onda,
ela é esperada para o início do ano, aí
estamos na expectativa da vacina. Em
relação a bares e restaurantes, locais de
fácil transmissão, é necessário o máximo
rigor nas regras para evitar a disseminação vírus”, finaliza.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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13º salário e férias: o que as empresas
devem fazer em época de pandemia?
Como é sabido, desde a publicação do Decreto Legislativo n.º 06,
de 20 de marco de 2020, tem sido
editadas diversas normas que visam
preservar o emprego e a renda nas
empresas privadas, garantir a continuidade das atividades laborais e
empresariais, bem como reduzir o
impacto social em razão das consequências do estado de calamidade
pública e de emergência de saúde
decorrentes da COVID-19.  
Dentre as medidas adotadas, foi
permitido às empresas acordarem
com os seus empregados a suspensão dos contratos de trabalho, bem
como a redução proporcional de
jornada de trabalho e salários, ambos
por período de até 240 dias.
Todavia, não houve previsão
específica acerca do reflexo dessas
medidas adotadas, isoladamente
ou em conjunto, no cálculo das férias
dos empregados que acordaram as
alterações contratuais. Assim, como
eventuais impactos no cálculo do
13º salário, independentemente do
tempo em que foram utilizadas.
É provável que muitas empresas
já tenham enfrentado parcialmente
o dilema no caso de concessão de
férias neste período. Agora, cabe aos
empregadores posicionarem-se a
respeito, considerando que a primeira
parcela do 13º salário deve ser quitada
até 30 de novembro e a segunda
parcela, até 20 de dezembro.
Neste cenário, temos diversos
posicionamentos que impactarão

no valor da verba. Há entendimentos
que partem da interpretação constitucional (art. 7º, inciso VIII) que determina o pagamento do 13º salário,
com base na remuneração integral
do empregado. E outros, diametralmente opostos, que considerarão o
percentual de redução de jornada de
trabalho e salários ou os períodos de
suspensão contratual para verificar o
número de meses efetivamente trabalhados ou fração igual ou superior
a 15 dias mensais em 2020.  
Interpretações similares têm
sido adotadas quando do cálculo
do pagamento das férias aos em-

pregados. Também é importante Público do Trabalho, datada de
destacar que alguns sistemas de 29 de outubro de 2020, com a
folha de pagamento já estão para- finalidade de auxiliar na atuação
metrizados conforme o
do órgão em relação
entendimento das emCálculo das ao Programa Emerpresas gestoras, muitas
gencial de Manutenférias e 13º ção do Emprego e da
vezes sem alinhamento
prévio com as empresas
têm gerado Renda, no tocante aos
clientes, que podem vir
trabalhistas
dúvidas para reflexos
a estar expostas a passidas suspensões dos
vos trabalhistas futuros as empresas contratos de trabalho
ou mesmo em fiscalie das reduções proporzações do Ministério da Economia. cionais de jornada de trabalho e
Neste cenário, cumpre lembrar salários, sobretudo em relação às
que foi publicada uma diretriz repercussões sobre o 13º salário e
orientativa interna no Ministério as férias dos empregados.

A referida publicação não tem
força de lei, mas deve direcionar
a atuação do MPT, no sentido de
que as férias e o 13º salário devem
ser pagos integralmente aos empregados.
Da mesma forma, foi divulgada
a Nota Técnica SEI nº 51520/2020,
do Ministério da Economia, que
analisa os efeitos dos acordos de
suspensão do contrato de trabalho e de redução proporcional de
jornada e de salário, de que trata
a Lei 14.020 de 2020, sobre o cálculo do 13º salário e das férias dos
trabalhadores.

O entendimento do Ministério
da Economia segue no sentido de
desconsiderar as alterações contratuais ocorridas no caso de redução de
jornada de trabalho e salários para
o cálculo das férias e do 13º salário,
desconsiderando os períodos em
que houve suspensão do contrato de
trabalho, salvo se houve trabalho em
período igual ou superior a 15 dias.
O Ministério da Economia, ainda,
ressalta a necessidade de aplicação
da norma mais favorável ao trabalhador, inexistindo óbice para que
as partes estipulem via convenção
coletiva de trabalho, acordo coletivo
de trabalho, acordo individual escrito,
ou mesmo por liberalidade do empregador, a concessão de pagamento
do 13º ou contagem do tempo de
serviço, inclusive no campo das férias,
durante o período da suspensão
contratual temporária e excepcional.
Ainda neste contexto, devem
ser verificadas as normas coletivas
que podem ter previsões sobre essas
questões, já que podem ser uma
alternativa até mesmo no caso de
férias coletivas.  
Antes de adotar um posicionamento, é necessária analisar a
situação particular de cada empresa,
assim como cada caso específico e
os documentos que embasaram as
decisões no curso do ano de 2020, a
fim de determinar o melhor caminho
a ser adotado, sobretudo considerando a ausência de legislação específica
sobre o assunto.

Inscrições para o Experience
Edição 2020 estão abertas
No Sympla

Parceiros

Realização:

Neste ano vai ser assim!

Preocupados com a segurança de todos, o Jornal do Síndico e o Sindicon-MG decidiram realizar o 16º Dia
do Síndico, pela plataforma do Sympla. Assim, poderemos compartilhar, num mesmo dia e “local”, de uma
experiência repleta de conhecimento.
Como de costume, convidamos alguns profissionais ligados ao setor condomínial - ver programação - para
passar um pouco do conhecimento deles, sobre assuntos que estão na pauta cotidiana de um condomínio.
Esperamos assim, continuar contribuindo para passar a melhor informação para quem lida com a
administração de um condomínio, nos tempos atuais.
Esperamos contar com a participação de vocês!
Atenção! Como no evento presencial, as vagas são limitadas. Então, adquira já o seu ingresso gratuito.

Programação
14h
ABERTURA
MÁRCIO PARANHOS
Editor do Jornal Do Síndico

DR. CARLOS EDUARDO ALVES DE QUEIROZ –
Presidente do Sindicon-MG

14h:30
CONVENÇÃO CONDOMINIAL:
SERÁ QUE PRECISO ATUALIZAR?
DR. THIAGO NATALIO DE SOUZA

Advogado, Sócio da Natalio de Souza Advogados,
professor, articulista e palestrante, colunista de
diversos Jornais e Revistas, Consultor na área
condominial; Diretor da Comissão de Direito
Condominial da OAB SP- Vila Prudente.

15h:30 - REFORMA LEGAL
EDWIGES LEAL

Arquiteta e Urbanista, Sócia da B&L Arquitetura
Conselheira e Coordenadora Adjunta CEP CAU/MG

16h:30
A NOVA CCT - SINDICON MG E
SINDEAC – 2020/2021
CONRADO DI MAMBRO OLIVEIRA

Advogado especialista em Direito do Trabalho.
Pós-MBA em Negociação Empresarial pela FGV. Pósgraduado em Direito de Empresa e Direito Processual
Civil. Membro da Comissão de Direito Sindical
da OAB/MG e da Comissão de Direitos Sociais e
Trabalhistas da OAB/MG. Sócio do Mantuano & Di
Mambro Advocacia.

17h:30
ANIMAIS, BARULHO, GARAGENS,
FESTAS, INFILTRAÇÕES... OS PRINCIPAIS
CONFLITOS NO CONDOMÍNIO.
DRA. ANA LUIZA PRETEL

Advogada. Professora e Palestrante. Mediadora nos
Setores Público e Privado. Precursora da Mediação
Condominial no Brasil. Sócia e Diretora da PRETEL
Mediação e Arbitragem Condominial e Empresarial.
Membro Consultora da Comissão de Direito
Condominial da OAB RJ.

19h

ENCERRAMENTO COM SORTEIO DE BRINDES

Adquira seu ingresso clicando aqui

O

Alisson j. Silva

Data: 28 de novembro | Horário: 14h às 19h

Senai realiza, de 30 de novembro
a 3 de dezembro, o 4.0 Experience
Edição 2020. O evento, totalmente
on-line, é um convite para um novo olhar
sobre o mundo 4.0. As inscrições gratuitas já estão abertas.
O 4.0 Experience será um espaço
para repensar e reconstruir conteúdos
avançados, temas abrangentes, atuais e
questões que transcendem a nova Revolução Industrial, hoje chamada de indústria
4.0, que serão abordados por grandes
profissionais. Um convite para um novo
olhar sobre o mundo 4.0.   
Qual é a sua visão para tantas mudanças nas organizações e no mundo? Está
preparado para a 4ª Revolução Industrial,
sabe quais são as competências mais
utilizadas para este novo cenário?  
Esse é um convite para você que busca
não só o autodesenvolvimento, mas fazer
dele a sua melhor prática. Interaja, troque
experiências e mantenha-se atualizado
em sessões on-line interativas. Faça parte
desse evento transformador!

Presidente da Fiemg,
Flávio Roscoe, fará a abertura

Programação
Dia 30 de novembro de 2020
16h – Abertura – Flavio Roscoe | Presidente da FIEMG
16h20 – Palestra Sociedade 5.0 e o IA Economy | Gil Giardelli
17h35 – Summit Usiminas Sinterização 4.0 | Ericka Menegaz
17h50 – Palestra Presentismo: um olhar humano para a tecnologia | Conrado Schlochauler
18h50 – Encerramento

Dia 1º de dezembro de 2020
16h – Palestra Indústria 4.0 na prática: relação entre pessoas e tecnologias | Rutson Alves de Aquino
17h10 – Summit Hypofarma | Maximização de valor por meio da tecnologia IIoT Ulisses Santos
17h25 – Palestra Conhecendo e utilizando o índice de maturidade da indústria 4.0 | Ari Nelson Rodrigues Costa
18h30 – Encerramento

Dia 2 de dezembro de 2020
16h – Palestra Inovação Centrada nas pessoas | Paula Harraca
17h10 – Summit MRS | Simulação de Processos | Mateus Rabelo
17h25 – Palestra Construindo o futuro que já chegou | Livia Bicalho
18h30 – Encerramento

Dia 3 de dezembro de 2020
16h – Palestra Desenvolvimento ágil | Denise Eler
17h10 – Summit TSEA | Digitalização da produção por meio da tecnologia IIot | Valtair Costa
17h25 – Palestra As competências e estratégias dos profissionais do futuro no contexto da indústria 4.0 | William Franco
18h25 – Encerramento
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Assembleia Legislativa celebra
os 300 anos de Minas Gerais
Liberdade
O espírito da comemoração
é celebrar o passado, refletir
sobre o presente e projetar o
futuro, como forma de contribuir
para a transformação de Minas
Gerais, por meio de um processo
inclusivo, solidário, sustentável e
democrático, conforme destaca
o presidente da ALMG, deputado
Agostinho Patrus (PV). “Os 300
anos são uma oportunidade de
resgatar e valorizar essa história
única, escrita ao longo dos tempos pelo povo de um estado que
tem a liberdade como seu signo
maior”, afirma.

Para o presidente da ALMG, as
celebrações pelos três séculos de
Minas devem ocorrer paralelamente
a uma valorização da identidade
das instituições, com a participação de toda a sociedade. “Como
sempre ocorreu, hoje mais uma vez
Minas compartilha com o país suas
mais autênticas características de
conciliação, moderação, equilíbrio
e desmedido apreço pela democracia”, ressalta.
A programação inclui seminário
virtual, livros e mostra de fotografias.
Parte da agenda comemorativa dos
300 anos teve que ser suspensa, em
razão dos esforços para contenção
da pandemia de COVID-19, recomen-

virtual hospedada no Portal da
Assembleia e no hotsite com conteúdo sobre os 300 anos.
De 30 de novembro até 7 de
dezembro, haverá uma intervenção
artística no Espaço Democrático José
Aparecido de Oliveira. As fotografias
que compõem a exposição serão
projetadas diariamente, a partir das
19h, na parede de mármore do local.
No dia 1º, a partir das 10h, tem
início o Webinário Tradição e Modernidade: as reinvenções criativas da
arte em Minas Gerais. Haverá mesas
redondas virtuais, via aplicativo
Zoom e transmissão ao vivo no canal
da Assembleia no YouTube. Entre
os palestrantes, estão a professora
emérita Eneida Maria de Souza, da
Faculdade de Letras da UFMG; o
presidente da Academia Mineira
de Letras (AML), Rogério Tavares; e
o professor José Newton Meneses,
historiador da UFMG.
Na ocasião, serão lançados
mais dois livros: Nossa Comida tem
História, organizado pelo professor
José Newton Meneses; e Revista da
Academia Mineira de Letras – Dossiê
dos 110 anos da AML.

Reunião Especial
No dia 2 de dezemrbo, para
fechar a programação, será realizada Reunião Especial Comemorativa dos 300 anos, a partir das 17h.
A reunião será transmitida ao vivo
do Plenário, pela TV Assembleia e
também no canal da Assembleia
no YouTube. Participarão do evento

Hospital Municipal em
Uberlândia completa 10 anos

colaboradores que estão desde a
inauguração. O gerente de farmácia Marcelo Muniz Machado é um
dos homenageados que acompanhou os avanços do hospital
desde a inauguração em 2010.
“É muito motivador e me
dá orgulho observar toda a
evolução ao longo dos anos,
pois participo desde a chegada
do primeiro paciente. Os investimentos foram absurdos para
melhorar o atendimento, a ampliação do hospital e serviços, a
distribuição de medicamentos
está com gestão de estoque
totalmente automatizada. Tudo
feito para conferir mais segurança aos pacientes e economia
para o município”, destacou.
No dia 17, ocorreu o plantio
de árvores na portaria da entrada principal. Houve homenagem ao prefeito e ao secretário
de saúde, Gladstone Rodrigues
da Cunha e também foi homenageada a primeira gestante a
dar à luz na maternidade.

“São 10 anos de história,
inovações e serviços para a
população de Uberlândia. A
administração do hospital preparou várias homenagens para
celebrar esta data, que é um
marco na história da nossa cidade. Portanto, vamos lembrar
de todos estes anos e também
agradecer aos colaboradores,
que são peça importante para
continuarmos oferecendo o
melhor serviço hospitalar à
toda a comunidade”, enfatizou
Odelmo Leão.
Localizado na região sul da
cidade, o Hospital e Maternidade Municipal possui 20 mil
metros quadrados de construção em um terreno de 55 mil
metros quadrados. O complexo
tem atualmente 256 leitos,
sendo 30 de UTI adulto, 10 de
UTI neonatal, 10 destinados ao
tratamento da Covid-19 e 196
de enfermaria, incluindo a maternidade, que foi inaugurada
em maio de 2011.

representantes das instituições correalizadoras e parceiras do projeto.
E mais um livro será lançado no
Plenário, Minas Gerais. Visão de conjunto e perspectivas, nas versões e-book e impressa, de autoria do
professor João Antônio de Paula, que
também foi responsável pela curadoria das comemorações dos 300 anos.
Durante o evento haverá ainda
a exibição de vídeo conceitual dos
300 anos de Minas Gerais, incluindo a canção Encontro das águas,
de Tavinho Moura, executada com
voz, violão e cravo.

Realização
A agenda de comemoração
dos 300 anos da Assembleia Legislativa tem como correalizadoras as
seguintes instituições: Tribunal de
Justiça de Minas Gerais; Ministério
Público de Minas Gerais; Defensoria Pública de Minas Gerais;
Tribunal de Contas do Estado; e
Universidade Federal de Minas
Gerais. O Legislativo também contou com a parceria da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção Minas
Gerais, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e da
Academia Mineira de Letras (AML).
O marco dos três séculos de
criação do estado foi estabelecido
em 2 de dezembro de 1720, porque foi nesta data que a antiga
capitania de São Paulo e Minas
do Ouro foi desmembrada pela
Coroa Portuguesa dando origem
à Capitania de Minas.

Juiz de Fora tem mais de 6 mil denúncias
de desrespeito às normas contra COVID-19
PMU

Inaugurado em 2010 pelo
prefeito Odelmo Leão (PP), o
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneio
(HMMDOLC) comemorou, no
último dia 15 novembro, 10 anos
de atividades prestadas à população de Uberlândia. Os esforços
empreendidos neste período
pela prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde
e da Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), que é a responsável
pela administração do hospital,
permitiram importantes conquistas à unidade que, hoje,
é referência em atendimento
público hospitalar no Brasil.
Para celebrar os 10 anos de
atividade, o município e a SPDM
prepararam uma semana de
atividades. Foram colocados arco
e faixa de agradecimento aos
colaboradores na entrada dos
profissionais e no acesso aos pacientes. Ao longo do dia, também
foram entregues certificados aos

dados pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Com cautela e
atenção à situação sanitária, o Poder
Legislativo adequou-se rapidamente
e continuou funcionando de forma
semipresencial, exercendo seu papel
fundamental para ajudar o estado a
superar a crise. Assim, também, boa
parte das comemorações está sendo
feitas em meio virtual.
A semana comemorativa começa na segunda-feira, 30 de
novembro, com o lançamento
da exposição virtual de fotografias
Minas Arte em Casa - 300 anos de
Minas Gerais – Fotografia. Ao todo,
foram selecionados 60 trabalhos,
que serão expostos em galeria
Alair Vieira

M

inas que não
é só do ouro.
Minas da rica
cultura, da resistência política,
do diálogo e da
moderação; e também da diversidade, da agricultura e pecuária,
das startups, da ciência e da inovação tecnológica. O aniversário de
300 anos deste estado tão peculiar
é tema de uma agenda especial na
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) neste fim de ano.
A programação comemorativa, elaborada pela Assembleia
em parceria com outros órgãos
e instituições públicas, destaca a
importância histórica de Minas
Gerais, ao mesmo tempo em que
propõe uma reflexão sobre os desafios do presente e o futuro que
se espera para os mineiros.
A primeira ação foi o lançamento da segunda edição do
livro Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho: Artista Síntese, da
historiadora Cristina Ávila e do
fotógrafo Márcio Carvalho, no 18
de novembro.
Em fotos e textos, o livro detalha a obra daquele que é considerado um dos gênios mineiros.
A primeira edição foi lançada em
2014, também no dia 18 de novembro, data de morte de Aleijadinho, quando se comemora
o Dia do Barroco Mineiro, instituído
pela Lei 20.470, de 2012, criada na
Assembleia, fruto de um projeto do
ex-deputado Dinis Pinheiro.

A

Guarda Municipal
divulgou balanço das
chamadas atendidas
pelo telefone 153, entre março e novembro, referentes a
denúncias de funcionamento
de estabelecimentos que contrariam regras dos decretos
municipais de enfrentamento
à pandemia do coronavírus.
Até o dia 16 de novembro, a
central telefônica da Guarda
registrou 6.051 denúncias.
As ligações apresentaram escalada até junho,
quando se deu o pico de
reclamações, com 1.573 chamadas recebidas em apenas
um mês. Julho ficou com
1.446, seguido de maio, com
837; abril, 632; agosto, 560;
março, 386; setembro, 266;
outubro, 203; e novembro,
148. As variações seguem a
lógica das fases mais restritivas para as mais liberadas
das atividades econômicas.
A partir de agosto houve acentuada redução dos
registros, conferindo com
a progressão do município

à “onda amarela” do programa “Minas Consciente”.
Nessa fase houve gradual
abertura de novos ramos
de atividades, como os
shoppings, academias, lojas
de roupas e salões de beleza,
bem como a ampliação do
horário de funcionamento
de bares e restaurantes.
Desde março, quando foram publicados os primeiros
decretos de enfrentamento
à crise sanitária, a Guarda
disponibilizou sua central
como canal de apoio para
recebimento de denúncias,
uma vez que o setor tem
funcionamento 24h. As demandas recebidas são registradas e encaminhadas para
atendimento. A verificação
das irregularidades nos locais apontados é antecedida
de planejamento. De modo
que a presença das equipes
se dá conforme capacidade
operacional e escala de
prioridade.
Três setores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) se

integram para realização
das diligências a estabelecimentos. Secretarias de Segurança Urbana e Cidadania
(Sesuc), de Meio Ambiente
e Ordenamento Urbano
(Semaur) e de Transporte
e Trânsito (Settra). Elas formam a frente de trabalho
das ações conjuntas, que
acontecem em dias e horários alternativos, a fim de
possibilitar a comprovação
da denúncia.
À central telefônica da
Guarda se somam os demais
canais de entrada de demandas. O cidadão pode fazer
contato com a fiscalização
da Semaur, pelo 3690-7507,
registrar sua queixa no canal
da Ouvidoria do município,
no “Fala.BR”, disponível no
site da prefeitura, ou utilizar
o aplicativo da Guarda Municipal, “Cidade Segura”. Para
isso, basta baixar na loja de
aplicativos do celular. Entre
as cinco opções da tela inicial, o usuário encontrará o
“Faça uma Denúncia”.
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CMBH

Vereadores em BH comentam resultado da
eleição e aumento da diversidade na Casa
o novato Nikolas Ferreira (PRTB),
“mais alinhado às pautas da bancada
cristã”. Dr. Bernardo Ramos, por sua
vez, comemorou o aumento da bancada do partido Novo, que elegeu três
vereadores.

Renovação

Agradecimentos a eleitores, familiares, apoiadores e a Deus marcaram os pronunciamentos na reunião
plenária do dia 16 de novembro, a
primeira após as eleições municipais.
Os parlamentares também declararam
o reconhecimento ao trabalho e à luta
dos colegas não reeleitos. Estes, por
sua vez, agradeceram o aprendizado e
as amizades feitas e a oportunidade de
defender suas causas, comunidades e
a cidade como um todo. Eles também
parabenizaram os colegas reeleitos
e os novos representantes que assumirão uma cadeira no Legislativo em
1º de janeiro de 2021. O aumento do
número de mulheres e LGBTs na Casa e
a “votação histórica” da primeira transexual eleita em BH foram celebrados
como uma “vitória da diversidade” e
“um recado” para a sociedade.
Durante o “pinga-fogo”, os vereadores reeleitos Gabriel (Cidadania),
Jorge Santos (Republicanos), Hélio da
Farmácia (PSD), Irlan Melo (PSD), Bella
Gonçalves (PSOL) e Wesley Autoescola
(PROS) foram ao microfone agradecer
a confiança dos eleitores e o apoio
de cônjuges, filhos, pais, assessores
e apoiadores, que os ajudaram a
obter a reeleição em uma campanha
atípica e difícil por conta da pandemia.
Reconhecendo a luta dos colegas que
deixarão a Casa, eles elogiaram a atuação de todos em prol da cidade, das
respectivas comunidades e segmentos
durante o mandato, a convivência
respeitosa entre todos, apesar das diferenças ideológicas, e reafirmaram os
laços de amizade criados nos últimos
anos, desejando-lhes boa sorte em
suas atividades futuras.
Também reeleita, a atual presidente da Câmara, Nely Aquino (Pode),
agradeceu os votos recebidos e parabenizou todos os colegas, reeleitos e não
reeleitos, por suas lutas e realizações.
A presidente agradeceu a confiança
dos colegas por sua eleição para o
cargo máximo da Casa no biênio 20192020 e salientou o aprendizado e os
laços de amizade adquiridos durante
sua gestão, exercida “com critério,

responsabilidade e muito afeto”. Com
relação à renovação dos membros da
Câmara, Nely declarou que “a democracia é linda!”.
Parlamentares que não retornarão
em 2021, muitos deles em razão do
atual sistema eleitoral, que possibilita a eleição de candidatos menos
votados, também agradeceram os
apoiadores de suas candidaturas e lamentaram as dificuldades e restrições
que caracterizaram a campanha deste
ano, na qual as medidas de contenção
da pandemia impediram o contato
“corpo-a-corpo” e “olhos nos olhos”
com os eleitores. Pedrão do Depósito
(Cidadania), Cida Falabella (PSOL) e
Arnaldo Godoy (PT) também agradeceram os eleitores que lhes concederam
os votos e afirmaram que seu legado e
suas lutas serão levados adiante pelos
novos representantes de seus partidos.

Diversidade e
representatividade
Os pronunciamentos comemoraram o ingresso de novos vereadores,
especialmente o aumento da representatividade de diferentes segmentos,
bandeiras e visões de mundo. O crescimento do número de mulheres, que
de quatro passaram a 11 vereadoras, e
de pessoas com diferentes orientações
sexuais (dois bissexuais, uma lésbica
e uma transexual) no Legislativo também foram celebrados, especialmente
por Gabriel, Cida, Bella e Dr. Bernardo
Ramos. Com 37.613 votos recebidos,
número recorde na história de Belo
Horizonte, a Professora Duda Salabert
(PDT) é a primeira transexual eleita na
capital. Os demais parlamentares que
se manifestaram também se declararam satisfeitos com o ingresso de “novas vozes” na Casa e parabenizaram
Duda, garantindo que as diferenças
sempre serão respeitadas.
Wesley Autoescola lamentou a não
reeleição do vereador Edmar Branco
(Avante), que recebeu mais de 8 mil
votos, e comemorou os quase 30 mil
votos obtidos pelo segundo colocado,

A renovação de 58% do Legislativo,
constatada ao final da apuração dos
votos, superou o percentual alcançado em 2012 (56%). No total, 17 dos
41 parlamentares foram reeleitos e
24 exercerão o primeiro mandato na
próxima legislatura (2021-2024). Com
aumento de mais de 100%, a bancada
feminina passa a ser de 11 vereadoras,
sete a mais do que o número atual. As
cadeiras serão ocupadas por representantes de 23 partidos, quatro a mais
que os atuais 19. Os 10 candidatos
mais votados, quatro deles estreantes,
defendem diferentes ideologias e bandeiras, o que garantirá a diversidade
de visões e posicionamentos nos debates sobre os rumos da cidade, nas
comissões e no Plenário.

Posse e eleição da Mesa
Os vereadores eleitos, o prefeito e
o vice-prefeito serão empossados nos
respectivos cargos no dia 1º de janeiro,
às 14h, na sede do Legislativo Municipal. Na mesma reunião, também será
eleita a Mesa Diretora para o próximo
biênio (2021-2022). Composta por
seis integrantes, a Mesa é responsável
pela condução do processo legislativo
e as decisões administrativas. No
início do mandato, o (a) novo (a)
presidente designará os vereadores
que desempenharão as funções de
corregedor - auxilia na manutenção
do decoro e apuração de atos relativos
ao exercício do mandato - e de ouvidor
- responsável por receber, processar e
responder os pedidos de informação,
críticas e sugestões encaminhados
pela população.
Em seguida, a vereadora mais
votada, Duda Salabert, fará a leitura do
compromisso (“Sob a proteção de Deus,
prometo manter, defender e cumprir a
Constituição da República e a do Estado,
a Lei Orgânica do Município, observar
as leis, promover o bem geral do povo
belo-horizontino e exercer o meu
mandato sob a inspiração do interesse
público, da lealdade e da honra”); os
demais, chamados em ordem alfabética, declararão “Assim o prometo” e
assinarão o termo de posse.
Com os parlamentares já oficializados no cargo e instalados os
respectivos gabinetes, os trabalhos do
Legislativo serão reiniciados no dia 1º
de fevereiro de 2021.

AMM parabeniza novos prefeitos
e vereadores eleitos e reeleitos
O presidente da Associação Mineira de Municípios
(AMM) e prefeito de Moema,
Julvan Lacerda (MDB), em
nome de toda a diretoria da
associação, parabeniza os
novos prefeitos(as) e vereadores (as) eleitos e reeleitos
no último dia 15 de novembro
pela vitória nas urnas nestas
eleições. E também deseja
boa sorte aos candidatos
que vão disputar cargos de
prefeito (a) no segundo turno
das eleições 2020.

Os novos gestores vão
enfrentar muitos desafios,
pegando uma administração após períodos de muita
turbulência com as dívidas
do Estado, agora, começando a ser quitadas, as
chuvas do início do ano e a
pandemia do coronavírus.
A AMM coloca-se à
disposição dos eleitos aos
cargos do Executivo e Legislativo dos municípios
mineiros e aproveita para
lembrar que, ao ser afiliado
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Antonio Hyodo, diretor de Tesouraria da
Localiza, é o Executivo de Finanças de 2020
do Instituto Brasileiro de Finanças
de Minas Gerais (IBEF-MG)

CANAL ABERTO
Seleção de futebol já não desperta tanto interesse. As eliminatórias apareceram como uma boa
oportunidade para a reaproximação entre seleção
e torcida, já que metade dos jogos seriam no Brasil.
Mas com a pandemia do coronavírus restou aos
brasileiros acompanhar as partidas pela televisão,
mas isso também nem sempre será possível porque
as transmissões em TV aberta quando a seleção jogar
em outros países vai depender de negociações. Caso

contrário, será transmitido nas TVs fechadas. Acho que
o afastamento de boa parte da torcida da seleção já
acontece há muito tempo. Ela deixou de ser atração
como era em outros tempos. O técnico Tite, além
de fraquíssimo, é um burocrata que transformou
a seleção em robôs sem criatividade. Ele destruiu
o sonho de milhões de brasileiros com jogadores
estranhos e desconhecidos. É brincadeira chamar,
por exemplo, Lucas Paquetá e Arthur de craques.

Delivery através de drones. Está sendo testado no
Brasil um novo modelo de entregas de produtos
comprados pela internet ou por telefone. A nova
opção será feita por meio de drones. Atualmente,
as entregas das empresas são feitas por diversos
meios de transporte, tais como, motos, bicicletas,
patinetes e até mesmo a pé. O objetivo é fornecer
ao cliente agilidade e segurança no recebimento dos
produtos. Diante disso, os testes servirão para avaliar

a eficiência da nova modalidade. Para aqueles que
estão com medo de perder os seus empregos, não
há possibilidade de que os entregadores sejam substituídos pelas máquinas. Os drones só percorrerão
parte do caminho do delivery, sendo o entregador
o passo final da entrega. A inovação é excelente,
mas será que funcionará no Brasil? Como ficará a
segurança? Os drones e os produtos ficarão imunes
à ação dos ladrões?

Investigados por fraude em auxílio emergencial
são eleitos. O Brasil é mesmo o país do carnaval,
futebol e corrupção. É inacreditável que 883 candidatos eleitos no domingo são suspeitos de receber
ilegalmente o auxílio emergencial pago pelo governo federal por conta da pandemia. E como se não
bastasse, todos os eleitos são pessoas que possuem
muito dinheiro e grandes fortunas. É muito difícil

acreditar que essas pessoas irão gerir a coisa pública
e o dinheiro do contribuinte com responsabilidade e
honestidade. Isso é uma vergonha! Tantas pessoas
necessitando desse auxílio emergencial e que não
conseguiram sacar para comprar sequer os produtos
de necessidade básica. E esses privilegiados conseguem receber sem ter um mínimo de preocupação
com os mais pobres.

NÚMERO DE MULHERES NA POLÍTICA AINDA É BAIXO
Uma notícia que não é boa para a
política no Brasil. Mais de 900 cidades
do país não elegeram nenhuma vereadora nas eleições deste ano e, portanto,
não terão nenhuma mulher ocupando
vaga nas Câmaras Municipais a partir
de 2021. Já em outras mais de 1,8 mil

cidades, apenas uma mulher foi eleita,
segundo dados do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Acredite se quiser do total
exato de 948 cidades sem mulheres eleitas, 188 ficam em Minas Gerais, estado
que tem a maior quantidade de municípios do país (853). Apenas 12% dos pre-

feitos eleitos no 1º turno são mulheres.
As eleições deste ano mostram que as
medidas adotadas pela Justiça Eleitoral
para aumentar a bancada feminina nos
estados ainda não tiveram um resultado
satisfatório. É preciso mudar esse quadro
nos próximos pleitos.

AEROPORTOS TERÃO IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA
Um projeto idealizado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) passará a usar a identificação biométrica,
baseada no reconhecimento facial,
para o embarque dos passageiros nos
aeroportos brasileiros. Batizado de
“Embarque Seguro”, o objetivo é tor-

nar o processo mais ágil e criterioso. O
primeiro local para testar a novidade
será o Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC). Quando implantado,
a verificação deve ser feita em poucos
segundos. Antes do embarque, no
ato do check-in, será capturada uma

imagem biométrica do passageiro,
que depois será validada junto à base
de dados do governo federal. Após a
confirmação, o viajante pode seguir
para o embarque sem apresentar
documentação. Mais benefícios para
a vida do cidadão que viaja pelo país.

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

à entidade, os entes têm
à disposição uma série
de serviços, como assessoria técnica, o portal do

afiliado, o Diário On-line
e os cursos do Centro de
Qualificação para Gestores
Públicos (CQGP).
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Há 85 anos, Minas Tênis Clube revela
talentos e destaca-se no cenário esportivo
Vocação Olímpica
A vocação olímpica do Minas
está impressa em seu estatuto e
vem sendo fortalecida ao longo
desses anos, contribuindo para
a projeção do esporte de Minas
Gerais e do Brasil no cenário
internacional. Em 1952, com
apenas 15 anos de fundação,
mas já dando mostras de seu
desempenho esportivo consis-

tente, o Minas teve o primeiro
atleta convocado para os Jogos
Olímpicos, que foram realizados
em Antuérpia, na Bélgica – o
nadador Fernando Pavan. A partir daí, em todas as Olimpíadas
atletas do clube têm marcado
presença, defendendo o Brasil
e enriquecendo suas biografias
com a denominação “atletas
olímpicos minastenistas”.

M.T.C

oito, incluindo futsal, ginástica
artística, ginástica de trampolim
e judô. Hoje, o Minas conta com
cerca de mil atletas federados, dos
quais 900 são associados.

Visita do príncipe Harry
Aprovado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Minas foi
a sede do GB Team, a delegação
olímpica da Grã-Bretanha nos
M.T.C

Norteado por seu estatuto,
que estabelece, no parágrafo 2º
do artigo 2º, o desenvolvimento
de, pelo menos, três modalidades
olímpicas, o Minas tornou-se um
celeiro de campeões, revelando
talentos e destacando-se nos
cenários nacional e internacional,
seja por meio de suas equipes ou
cedendo atletas para as seleções
brasileiras. Ao longo de 85 anos
de vitoriosa trajetória esportiva,
milhares de títulos foram conquistados pelas equipes minastenistas.
Tênis, natação, basquete, vôlei
masculino e feminino foram as primeiras modalidades introduzidas
no clube que, atualmente, somam

Príncipe Harry, durante visita ao Minas, em 2014

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Homenagem da ALMG
Os 85 anos do Minas Tênis
Clube foram comemorados em
Reunião Especial no Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), no dia 19 de novembro. A solenidade foi solicitada pelo
deputado Coronel Henrique (PSL).
O clube é um dos mais tradicionais do Brasil e tem mais de
80 mil associados. Na solenidade

60ª Copa Itatiaia de Futebol Amador
é cancelada por causa do coronavírus
Em função da pandemia da
COVID-19, a 60ª Copa Itatiaia de
Futebol Amador foi cancelada.
Reproduziremos aqui a íntegra do
comunicado divulgado no site da
Itatiaia (itatiaia.com.br):
“A Rádio Itatiaia e a Federação
Mineira de Futebol (FMF) comunicam que a 60ª Copa Itatiaia não
será realizada nesta temporada
(com início previsto para dezembro/2020 e final em janeiro/2021).
A decisão ocorre por causa da
pandemia e a ausência de datas
no calendário esportivo. Com
quase 60 anos de história, a Copa
Itatiaia é realizada pela Rádio Itatiaia em parceria com a FMF. No
atual formato, o torneio reúne 32
clubes, divididos em duas chaves:
Belo Horizonte e região metropolitana. Ao final, é realizada uma
partida entre os vencedores das

duas chaves. O atual campeão é o
Tupinense, do bairro Tupi (Belo Horizonte). A pandemia da COVID-19
paralisou o futebol em Minas por
4 meses, atrasando a definição do
Campeonato Mineiro, que só foi
encerrado ao final de agosto. No

o seu consórcio multibrasileiro
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foi convidado a representá-lo o
seu presidente, Ricardo Vieira
Santiago. Ele recebeu uma placa
comemorativa dos 85 anos.
Fundado em 15 de novembro
de 1935, o clube é atualmente formado por duas unidades urbanas
– Minas I e Minas II –, uma unidade
campestre – Minas Country – e o
Minas Tênis Náutico Clube. Além
disso, oferece atividades de esporte, educação, cultura e lazer.

mesmo mês, teve o início o Campeonato Brasileiro - anteriormente
previsto para começar em maio.
O calendário da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) prevê
o fim da atual temporada apenas
em fevereiro de 2021”.
Divulgação

Equipe Fiat/Minas comemora o primeiro tricampeonato brasileiro

Jogos Olímpicos Rio 2016. Para
selar com pompa e circunstância
o acordo, em junho de 2014, o
Minas recebeu a visita histórica do
príncipe Harry, atualmente o 6º na
linha de sucessão do trono britânico. O herdeiro percorreu as instalações da Unidade I, interagiu
com sócios e atletas e assistiu a
demonstrações das modalidades
esportivas e artísticas praticadas
no Minas.

