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Desemprego atinge quase 30%
dos jovens entre 18 e 24 anos
Divulgação

O

desemprego segue atingindo números alarmantes no Brasil, no entanto,
a taxa chama mais atenção entre os jovens. É que dados
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios - Contínua (PNAD)
apontam que a desocupação entre a faixa etária de 18 a 24 anos
atingiu 29,7% contra 13,3% para
a média geral. Essa alta impacta
na educação, visto que quase 60%
dos alunos nessa idade, em algum
momento de suas vidas, precisaram
conciliar emprego com escola. Ou
seja, se não trabalham, dificilmente
irão conseguir acesso ao ensino
superior. E a evasão escolar causa
prejuízo à economia brasileira. Para
a recrutadora Giulia Forte, a solução
seria o fomento do regime de estágio. “Pensando na empresa, um
estagiário possui um custo menor
em relação a um CLT, logo, é um
colaborador mais barato”.
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O debate sobre a eleição na
Câmara de BH e a reeleição de
Odelmo Leão em Uberlândia

Pesquisa divulgada pela PUC
Minas apontou que mais da metade (52,3%) dos belo-horizontinos
engordaram desde que a pandemia começou. E a culpa não é só
do isolamento social, já que outro
levantamento, este do Datafolha,
mostrou que o consumo de alimentos
ultraprocessados cresceu de 9 para
16% entre os adultos. “Eles são ricos
em carboidratos e sódio, substâncias
que não fazem bem, muito menos
para quem quer emagrecer, portanto,
apesar da facilidade de preparo, também facilitam o sobrepeso”, alerta o
gastroenterologista Bruno Sander.

Nos bastidores da política municipal
de Belo Horizonte, o assunto do momento
é a sucessão da Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores. Até agora, são três os
nomes lembrados para a presidência: a
atual presidente, Nely Aquino (Podemos),
o líder do governo, Léo Burguês (PSL) e o
vereador Irlan Melo (PSD), por sinal do
mesmo partido do prefeito Alexandre
Kalil. Já no Triângulo Mineiro, mais precisamente em Uberlândia, a população
ainda comemora a vitória de Odelmo
Leão (PP) para mais um mandato. Ele foi
reeleito com 70,34%, chegando a um total de 228.390 votos. Assim, em janeiro,
Odelmo passará a ser prefeito da cidade
pela quarta vez.

PMU

Mais de 52% da
população de
BH engordou
na pandemia

Odelmo Leão obteve exatos 70,34% dos votos
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Após o assassinato de João Alberto
Silveira Freitas, homem negro, por seguranças do supermercado Carrefour,
em Porto Alegre, autoridades públicas comentaram sobre o crime, mas
negaram a associação com racismo.
O vice-presidente do Brasil, Hamilton
Mourão, disse que “não existe isso
no Brasil”. O presidente da República,
Jair Bolsonaro, declarou-se “daltônico:
todos têm a mesma cor”. Porém, na
análise de Givânia Silva, cofundadora
da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (Conaq), negar que a
discriminação racial existe, além de
não colaborar para combatê-la, já é
um discurso racista.
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Consumidores planejam
gastar até R$ 109
com presentes de Natal

Ciclismo ganha adeptos enquanto futebol perde preferência no Brasil
Esportes coletivos se tornaram perigosos em
meio à pandemia do novo coronavírus. Mas, para
não ficar sem atividade física, o brasileiro foi atrás
de modalidades individuais e, por causa disso, o
ciclismo ganhou evidência, tanto que a prática

Para líder quilombola,
negação do racismo
pelo governo só
prejudica luta antirrascista

aumentou 15% em Minas Gerais. Em detrimento
disso, o futebol perdeu adeptos, já que uma pesquisa revelou que cerca de 90% dos entrevistados
ainda não retornaram às quadras ou gramados.
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“Como o governo pode combater o racismo
se o nega?”, questiona líder quilombola

O

Leíse Costa

assassinato de João Alberto
Silveira Freitas, homem negro,
por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre,
chocou o país nas últimas semanas e

Existem diferenças entre o
crime de racismo e o racismo estrutural?

Em BH, manifestantes protestaram pelo assassinato de João
Alberto Freitas em frente uma unidade do Carrefour no Centro da capital

da República, Jair Bolsonaro, afirmou ser
“daltônico: todos têm a mesma cor”. A
negação do racismo pelas autoridades
públicas não é novidade, de acordo com
levantamento da Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas (Conaq) e da Terra
de Direitos, desde o início da gestão

Divulgação

combate ao racismo, como é o caso do
Poder Executivo, propagam o racismo,
seja por meio do reforço de estereótipo,
da negação do racismo e da escravidão
ou de reforçar uma supremacia branca.

caso é o uso de termos pejorativos que
se incorporaram em nosso vocabulário.
E esse racismo estrutural acaba encontrando eco dentro das instituições.
Quando propagado a partir das instituições, tem um alcance mais amplo.
Ele afeta um maior número de pessoas,
impede que elas tenham acesso a
direitos, prejudica as políticas públicas,
nega a existência de indivíduos e a
existência do racismo. A nossa pesquisa
“Quilombolas contra racistas” mostra
que as principais lideranças das instituições que deveriam combater o racismo
mediante lei ou promover políticas de

A negação do racismo por si só é um
discurso racista. Assim como é racismo a
utilização de doutrinas já superadas como
a mestiçagem e a democracia racial. Em
um país onde há um genocídio contra o
povo negro em curso, negar o racismo é de
extrema gravidade. A frase “somos todos
iguais” deveria fortalecer e não minimizar
a luta antirracista. E só seremos todos
iguais quando os grupos privilegiados
reconhecerem seus privilégios e lutarem
contra a exclusão de outros grupos sociais
e para que eles tenham acesso a direitos
que lhes foram constantemente negados.

Na sua análise, por que o
Brasil ainda não conseguiu
avançar apropriadamente
no combate ao racismo?

@luizrochabh / Mídia Ninja

Racismo é crime e ponto. Seja individual ou estrutural. Chamamos de
racismo estrutural o entendimento de
que há sociedades estruturadas com base
na discriminação que privilegia algumas
raças em detrimento de outras. Ele está
tão entranhado em nossos costumes
que quase não o percebemos e, muitas
vezes, o negamos. Um exemplo prático é
o acesso a lugares até então considerados
de elite, como as universidades. Outro

evidenciou, mais uma vez, a urgência
do debate sobre o racismo no Brasil.
As investigações sobre a motivação
do crime ainda estão em andamento,
porém, no mesmo dia, o vice-presidente
da República, Hamilton Mourão, lamentou o ocorrido, mas afirmou que não
existe racismo no Brasil. O presidente

Quando se nega a realidade de
um problema é difícil combatê-la.
O racismo está tão entranhado em
nossa sociedade que muitos acabam
não reconhecendo a sua existência.
Para enfrentá-lo é preciso abrir mão
de privilégios e realmente defender a
igualdade. E isso passa pela reparação
histórica. Não há, por exemplo, que
se falar em meritocracia em uma
sociedade que constantemente exclui
grupos sociais e prejudicou seu acesso
a direitos. É como participar de uma
corrida em que seu oponente tem uma
vantagem de 500 anos de privilégios.

Em sua opinião, como tem
sido a condução do combate ao racismo no Brasil pelas autoridades públicas?

Bolsonaro, 49 manifestações ou declarações racistas foram feitas pelo presidente, deputados federais e estaduais,
vereadores e membros do Judiciário. Em
entrevista ao Edição do Brasil, Givânia
Silva, cofundadora da Conaq, explicou
como a negação do racismo prejudica
a luta antirracista.

De janeiro de 2019 a 6 de novembro
de 2020, mapeamos 49 declarações
racistas de autoridades públicas. Esse
governo nega a existência de racismo,
dificulta o acesso a direitos dos grupos
vítimas desse crime e utiliza o argumento de liberdade de expressão para minimizar o impacto de suas falas. Como
o governo pode combater o racismo
se o nega?

Qual é o papel dos brancos
na luta antirracista?
Em primeiro lugar é necessário
que se reconheça a branquitude como
um lugar de privilégios e usar essas
vantagens para combater esse mal
que expõe a vida de tantas pessoas à
desumanização.

Dica da entrevistada
Para entender mais sobre o racismo no Brasil, a entrevistada indica o livro “O que é racismo estrutural”, do professor
Dr. Silvio Luiz de Almeida, e a pesquisa da Conaq e Terra de
Direitos, “Racismo contra quilombolas”, disponível no site:
https://terradedireitos.org.br/

Muitas vezes o discurso
de “somos todos iguais”
é usada para desqualificar
a luta antirracista. Como
essa negação prejudica o
combate contra o racismo?

EDITORIAL

Sergio Prates

Zema e a política

C

ertamente, induzido pela cúpula do Partido Novo, sigla na qual é filiado, o
governador Romeu Zema cedeu aos apelos dos companheiros e se envolveu
com o pleito municipal, dedicando apoio a alguns nomes na disputa eleitoral
de Belo Horizonte, Contagem e, especialmente, em Araxá, sua cidade natal.
Não obteve sucesso e amargou uma derrota reveladora de como sua presença nesse
tipo de empreitada deve ser medida milimetricamente para evitar tamanho dissabor.
Tanto é verdade que, se for analisada a história mineira, talvez possamos afirmar ser
esta a primeira vez que o prestígio do chefe do Executivo é tão pessimamente avaliado
durante um pleito eleitoral. Esperto, o ex-governador Hélio Garcia, quando instigado,
não apoiava e também não deixava seus secretários se envolverem em situação como
tal, sob o argumento: se perder, quem perdeu foi o Palácio da Liberdade e se vencer, o
pleito foi conquista graças ao prestígio do candidato local.
Analistas políticos avaliam que o governador está tolhido em suas ações por conta
de regras e normas muito rígidas, com um forte viéis ideológico do Partido Novo. Para
alguns amigos, a sua chance de se livrar disso foi quando o seu vice-governador Paulo
Brant, alegando cerceamento em suas ações no início deste ano, resolveu rasgar a sua
ficha de filiação. À época, propalou-se nos bastidores da Cidade Administrativa sobre uma
possível tomada de decisão do governador Zema, que segundo fontes, esteve prestes
a seguir o mesmo destino de Brant. No entanto, foi contido de fazê-lo, por pressão de
companheiros, seguramente os mesmos que o induziram a participar, agora, neste mês
de novembro, do pleito municipal, o encaminhando para amargar derrota.
O fato é que os conselheiros não tiveram as suas imagens expostas, enquanto o
dirigente máximo do estado gravou vídeo, fez declaração de apoio e se comprometeu
publicamente, o que ninguém pode negar. Ele protagonizou esse projeto na tentativa de
se chegar a um resultado político positivo de seus favorecidos. Mas, como se constatou,
tudo deu errado. Uma lástima. De resto, fica a lição: uma coisa é vencer o pleito, outra
coisa é governar. Segundo as pesquisas, a administração Romeu Zema é bem avaliada
e seus atos nunca foram contestados publicamente. Na Assembleia, há uma espécie
de preocupação no sentido de preservar a imagem do governador, pelo fato de que
ele está administrando um estado com as finanças combalidas.
Ocorre que nos próximos 2 anos, a gestão da era Zema terá necessariamente
de caminhar para um rumo mais político. Os sábios da política mineira apostam: se
ele não tomar essa atitude, dificilmente vai conseguir sucesso e ficaria isolado, caso
decida pela reeleição. Aliás, sobre este tema há uma interrogação enorme. Consta dos
meandros que o seu partido não permite a reeleição para cargos no poder Executivo
em qualquer instância. Então, para poder levar esse projeto adiante, terá de promover
alterações estatutárias, e neste caso, carece receber o beneplácito da direção nacional
do Partido Novo. Outra encrenca à vista.
Em verdade, a partir do mês de janeiro, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), reeleito
com uma supervotação ainda no primeiro turno para mais um mandato, entrará em
cena, apontando erros e deslizes do atual governador, buscando conquistar espaço
perante a opinião pública. Vale dizer: vai incentivar uma oposição velada a Zema, para,
em momento oportuno, poder confrontá-lo. Isso não é novidade para ninguém. Resta
saber se os assessores da Cidade Administrativa vão entender essa força política de Kalil,
que está sendo reconduzido ao posto de mandatário da capital com apoio de quase
uma dezena de partidos, mostrando que aprendeu de imediato jogar o jogo para se
manter no poder. Não resta alternativa ao governador. Ou ele concorda em praticar a
política ou terá de pagar um preço alto quando buscar apoio para as eleições de 2022.
Só que aí já vai ser tarde, pois como está escrito no ditado popular, “não adianta chorar
sobre o leite derramado”.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Delírios, indignações, raros aplausos e sinais
Orgulhoso, Bolsonaro divulgou o reconhecimento às suas “melhores qualidades
masculinas e de determinação”, traduzindo
a seu bel-prazer o elogio que diz ter recebido
do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em
videoconferência ao final da cúpula do BRICS.
Memes - centenas em dezenas de países - à
parte, há quem se lembre que masculinidade
é tema importante para a família presidencial
brasileira. Basta lembrar o filho número 4,
Renan que, também em rede social, proclamou
após mandar tomar no (duas letrinhas) quem
acredita na gripezinha da COVID, que prefere
morrer transando do que tossindo, acentuando
que “já saiu” com metade do condomínio no
qual reside no Rio. Agora, o pai do autodeclarado macho man e que é um autodeclarado
atleta, se ufana pelo que considera reconhecimento internacional da sua masculinidade.
O louvor veio depois que o valente presidente brasileiro “ameaçou” (entre aspas
mesmo) uma ação militar com a nossa pólvora
contra os Estados Unidos. Será que o mundo
”ficou em polvorosa” com a firme decisão, ou
foi só o presidente russo que se empolgou com
a masculinidade que a bravata contém? Antiga
música de Carmen Miranda diz “Yes, nós temos
bananas”. Modernizada pelo belicoso brasileiro
que adora colecionar inimigos, pode acabar regravada com o refrão “Yes, nós temos pólvora”,
para confrontar o país que ousou derrotar seu
amigo do peito, ente que, em artigo anterior,
comparei a uma criança birrenta que iria gritar
se referindo à Casa Branca: “daqui não saio,
daqui ninguém me tira”. Como país, Estados
Unidos pouco importa para o nosso mitomaníaco. Já quanto ao topetudo ídolo Trump…
Ainda no ambiente familiar, mas do lado
feminino, Janaína Cardoso, ex-mulher do
ministro Álvaro Antônio, transmitiu ao vivo em
rede social a festa em que comemorou a sua
eleição como vereadora de Belo Horizonte.
“Tenho informações privilegiadas (como?!) do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, garantiu ao

microfone para uma entusiasmada multidão
dominada pelos sem máscaras. Fim de votação e ela… perdeu! Janaína é aquela do PSL
denunciada por ser brindada com R$ 690 mil
da direção nacional do partido para gastar na
sua campanha, enquanto outras candidatas
da sigla não receberam nem um centavo. Vale
lembrar que seu ex-marido é investigado pelo
esquema de candidaturas laranja.
Outra ex-esposa que perdeu foi a do presidente Jair Messias, Rogéria, que tentou ser
vereadora no Rio de Janeiro. Usando o nome
Bolsonaro, familiar ou agregado, só um dos 78
candidatos Brasil afora foi eleito, assim mesmo
com votação bem inferior à que obteve anteriormente: Carlos, um dos filhos numerados.
Se vai ou não exercer novo mandato, é um
exercício de futurologia judicial diante dos
vários processos que enfrenta.
Falando em mulher e em mandato, Duda
Salabert entrou para a história após fazer
campanha limpa, sem barulhentas carreatas,
santinhos, panfletos ou adesivos, e bater o recorde de votos para a Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Esqueçam qualificações em gênero,
raça e outras, quando o que devemos é extirpar
de vez preconceitos que simplesmente não
devem existir. O que vale é o ser humano que
cada um é, e, por isso, aplausos para a vitória
de Duda, ativa ambientalista e desde 2007
professora de literatura no Colégio Bernoulli,
onde conquistou o respeito e afeto dos alunos
pela excelência de seus ensinamentos.
Infelizmente, no que diz respeito à diversidade existe muita gente seguindo execráveis
exemplos que vêm de cima: nosso país permanece recheado de extremistas e racistas da
pior espécie em postos chaves, especialmente
no desgoverno federal onde, agora mais do que
nunca, a ciência é rejeitada, a vida humana é
aviltada e menosprezada, e a incompetência
se esconde atrás de ações que mantém enganada, mas aliada, parcela considerável da
população.

Enojam seres como o presidente da
Fundação Palmares, Sérgio Camargo, racista
da pior espécie que renega e humilha a sua
própria raça. Em novo exemplo, desconhecendo os fundamentos da entidade, não deu
a mínima importância ao Dia da Consciência
Negra (20 de novembro). Ao contrário: da
mesma forma asquerosa com a qual havia
alijado figuras públicas como a ex-ministra
Marina Silva e a deputada Benedita da Silva
determinou regras retirando da lista de
personalidades históricas da fundação e
que não se notabilizaram por puxar saco do
mitomaníaco Bolsonaro, como Elza Soares,
Martinho da Vila, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Zezé Mota e Leci Brandão. Indignada,
esta última assegurou que o indivíduo presidente da Palmares não passa de um imbecil.
No caso, qual deve ser a (des)qualificação de
quem o escolheu e o mantém no cargo? Aliás, o Dia da Consciência Negra foi macabro,
com assassinato bárbaro em supermercado
e “gente palaciana” dizendo não existir racismo no Brasil, só “desigualdade”, esquecendo
que a história mundial sinaliza que descasos
semelhantes já desencadearam o início do
fim de poderosos inconsequentes.
Para finalizar: lamentável o apego de
muitos à mosca azul do poder. Pessoas achincalhadas pelo poderoso chefão, incluindo
até militares de alta patente, permanecem
submissas em funções que efetivamente
não exercem, pois se limitam a obedecer
com um “sim senhor” às ordens descabidas
que recebem de quem demonstra não ter
o menor preparo para exercer o cargo que
assumiu. Não sei se passaria num exame
de saúde mental ou psicotécnico alguém
tão conturbado, mal educado, incentivador
dos erros e da malandragem - como o apoio
ao escolhido amigo da família que usou da
falcatrua para inventar currículos e assumir
cadeira na mais alta corte judicial do país.
Ufa, é demais!
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De volta pra casa

Poucos dias após o fim das eleições, o então candidato a
prefeito de BH, João Vítor Xavier (Cidadania), voltou ao microfone da Rádio Itatiaia. É aquela velha história: o bom filho
à casa retorna. Até porque, o resultado das urnas para ele foi
bem aquém do esperado. Agora, certamente Xavier retoma
à rotina de comunicador e de deputado estadual.

Deputado complicado
A atual presidente Nely Aquino
já está pedindo votos

Irlan Melo é considerado um
nome forte nesta disputa

Léo Burguês tem apoio dos
colegas para entrar no páreo

Esquenta o debate referente à
Presidência da Câmara de BH

O

Eujácio Silva

assunto que está consumindo os bastidores da política na capital é a sucessão
na Câmara Municipal de Belo Horizonte
(CMBH), cuja eleição acontecerá no dia
1º de janeiro, segundo estatuto daquela Casa. A
partir desta semana, o tema promete ganhar mais
evidência, já que o ex-vereador e agora de volta ao
local, Walter Tosta (PL), está buscando o apoio dos
seus colegas eleitos neste último pleito na tentativa de alcançar a presidência. Vale ressaltar que
o grupo dos denominados novatos é composto
por 24 edis. Walter é um político experiente, já
foi vereador e depois se tornou deputado federal.
“Por enquanto, não posso discutir esta questão
referente à sucessão para a diretoria da Câmara.
Estou atuando nos bastidores em busca da votação
e aprovação de temas importantes como a Reforma
da Previdência, que envolve a atual legislatura e
também o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH) para o próximo ano. Somente a partir de

De acordo com informações de pessoas próximas, Irlan tem mantido contatos neste sentido,
mas a sua candidatura vai depender de uma série
de conversações, já que dos 41 membros da Câmara, 24 estão chegando agora e não conhecem
a atuação da presidente, não podendo, então,
fazerem um juízo de valor. Segundo as mesmas
fontes, Aquino estaria de olho na força da bancada feminina, cuja confraria a partir de janeiro
vai ser de 11 mulheres. Isso é uma novidade, pois
tal fato não nunca ocorreu.
No âmbito da PBH, pode ser apurado que o
prefeito Alexandre Kalil almeja manter a mesma
estrutura de convivência com os vereadores, mas
a interlocução com os edis deve ser alterada.
Entrará em cena o vice-prefeito Fuad Noman
(PSD), pois, segundo analistas, ele é a pessoa
mais credenciada a receber as demandas vindas
do Legislativo, deixando o chefe do Executivo
com mais tempo para administrar e resolver
temas mais importantes, enquanto ganham
espaço para planejar novos projetos, inclusive,
político-partidários.

cumpridas essas duas tarefas é que vou debater sobre
eleição interna. Mas em geral, tenho sido procurado
por companheiros no sentido de que eu possa ser
candidato a presidente. Mas repito que ainda não
tenho uma decisão sobre isso e vou abordar este
assunto mais para o final do mês de dezembro”
disse o vereador reeleito para mais um mandato,
Léo Burguês (PSL), atual líder do governo na CMBH.

Irlan Melo no páreo
O vereador, advogado e presidente da Comissão de Justiça, Irlan Melo, está em alta cotação
junto a seus colegas. Filiado ao PSD, mesmo
partido do prefeito Alexandre Kalil, a sua atuação
nos últimos 4 anos foi de muita aproximação com
o Executivo. Se efetivamente levar sua candidatura
a efeito, poderá ter apoio de muitos dos seus
pares, especialmente os integrantes do colegiado
de sustentação da base do prefeito da edilidade
municipalista. A imprensa da capital tem divulgado que a atual presidente da Câmara, vereadora
reeleita para o posto Nely Aquino (Podemos), irá
colocar o seu nome para poder continuar no cargo.

Prefeito de Uberlândia foi reeleito
com mais de 70% dos votos
Divulgação

D

epois de encerrada a apuração nas
urnas, os cidadãos uberlandenses
escolheram, ainda no primeiro turno
e pela quarta vez, Odelmo Leão (PP)
para continuar à frente da prefeitura da segunda maior cidade de Minas Gerais.
Ele foi vitorioso com 70,34% dos votos válidos,
ou seja, 228.390 eleitores confiaram a cidade
à atual administração. O segundo colocado,
Adriano Zago (PDT), somou apenas 39.584 votos
(12,21%), seguido por Thiago Fernandes (9,17%),
Arquimedes (5,2%), Felipe Attiê (1,27%), Wallace
(0,83%), Placidino (0,41%), Professor Edilson
(0,29%) e Gilberto Cunha (0,13%).
A expressiva votação recebida pelo candidato progressista confirmou a vontade da

228.390 uberlandenses votaram em Odelmo Leão

população em manter Uberlândia no caminho
do desenvolvimento. “Nós sabemos que os
desafios serão grandes, assim como foram
esses últimos 4 anos. Mas uma coisa todos
podem ter certeza, o trabalho continuará
como sempre fiz: 24h e 7 dias por semana. Eu
não sei ficar em um lugar sem dar resultado.
Sou movido a isso”.
Odelmo, que já foi deputado federal em
cinco oportunidades, administrará Uberlândia
pela quarta vez. Ele já havia sido prefeito entre
os anos de 2005 a 2012, quando saiu com
índice de aprovação de 95,3%, segundo pesquisa do Ibope. Agora, governará novamente
a segunda maior cidade de Minas Gerais nos
próximos anos.

Luís Alberto Caldeira
JORNALISTA

Consta dos bastidores que o deputado Cleitinho Azevedo
(Cidadania) não faz a menor questão de estabelecer uma
boa convivência com seus colegas no âmbito da Assembleia
Legislativa. Aliás, muitos torciam para que ele fosse candidato
a prefeito de Divinópolis, sua cidade natal. Mas espertamente,
o jovem parlamentar tirou o corpo fora e lançou seu irmão que
terminou sendo eleito. Ou seja, a partir de janeiro, Cleitinho
continuará mais forte politicamente, sendo uma pedra no
sapato de seus pares.

Política em Vespasiano
Na porta do Café Nice, no Centro de Belo Horizonte, a vida
dos políticos é sempre motivo de comentários diversos. Desta
feita, quem levou uma bordoada dos velhos da Praça foi o
ex-deputado e ex-secretário de Estado, Carlos Murta (MDB).
Ele tentou ser prefeito por mais um período de Vespasiano,
na Grande BH, mais foi derrotado fragorosamente pela atual
chefe do Executivo Ilce Rocha (PSDB), sua ex-afilhada política
e sua ex-vice-prefeita. Coisas da política mineira.

Adalclever federal?
“Se o pleito fosse hoje, o ex-presidente da Assembleia,
Adalclever Lopes (MDB) seria candidato a deputado federal em
substituição ao seu pai, Mauro Lopes (MDB), que há 30 anos
está no parlamento em Brasília”. Esse comentário foi ouvido
nas imediações do gabinete do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

O retorno de Pimentel
Tem uma ala mais moderada do PT mineiro batendo
palmas para a decisão do ex-governador Fernando Pimentel
voltar, mesmo que lentamente à cena política do estado. Mas
ele próprio não revela qual seria seu futuro.

Rubens Menin na política
Tido como empresário conciliador, o todo poderoso homem
do grupo MRV, Rubens Menin, é lembrado para fazer parte da
composição de chapa como candidato a vice-presidente, tanto
para a direita como para a esquerda. Ou seja, o seu perfil agrada tanto aos bolsonaristas como aos petistas, especialmente os
menos radicais. Mas sobre o assunto, Rubens prefere o silêncio,
até porque, o seu nome já foi apontado também para disputar
o governo de Minas. A conferir.

Anvisa militarizada
Durante entrevista na TV Cultura, o historiador Marco
Antonio Villa disse que é um absurdo estarem deixando de
prestigiar especialistas para fazer parte da direção da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para priorizar militares em postos chaves. “Essa é mais uma instituição em Brasília
que está sendo militarizada”, sentenciou.

Fim de ano gordo
O prefeito Odelmo Leão (PP) anunciou o cronograma de
pagamentos da folha salarial referente ao mês de dezembro
para mais de 14 mil servidores municipais, além dos funcionários terceirizados que atuam na Saúde. Para o fim de ano
vai injetar na economia de Uberlândia cerca R$ 193,8 milhões.

O que esperar do segundo mandato
de Humberto Souto em MOC?

M

ontes Claros deu um recado ao
restante do Brasil que ainda não
mereceu devido destaque nacional.
Reeleito por 177.592 eleitores, o
equivalente a 85,24%, Humberto Souto (Cidadania) foi percentualmente o prefeito mais
bem votado de MG e o terceiro do país entre
os municípios com mais de 200 mil eleitores,
ficando atrás apenas de - se faltar alguém,
corrijam-me - Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia/GO, com 95,81%, e de Rubens
Furlan, de Barueri/SP, com 85,35%.
Há muito mais por trás desses números que
precisamos conversar. Não sei o caso das duas outras cidades, mas quem mora aqui pode explicar
o que analistas e assessores políticos tradicionais
estão batendo cabeça para compreender. Sempre
ouvi nesse meio que ganhar e permanecer na
política era defender seus grupos. Em contrapartida, comum era a prática de lotear cargos
públicos com legendas, interesses pessoais e cores
partidárias. E o que sobrava para a coletividade?
Enquanto a torneira do dinheiro público estava
aberta, acostumamos com as migalhas oferecidas pelos gestores, crendo que não era possível
fazer mais do que a reserva do possível pelo bem
comum, já que o cofre estava vazio.
Nos últimos 4 anos, a população de Montes
Claros viu obras emblemáticas saírem do papel
- como a urbanização do Córrego do Cintra, o

complexo viário da João XXIII, a UPA do Chiquinho e o canal da Vicente Guimarães - e entendeu
que é possível devolver o recurso público para
quem de fato é seu possuidor: o cidadão. É
tão clichê isso, mas a fórmula é simples: servir
na política e não se servir dela. Você pode até
pensar em fazer uma carreira e ter uma equipe
que te acompanha. Afinal, não se governa sozinho. Mas é diferente de fazer da política uma
profissão ou do governo uma empresa privada.
Cá pra nós: Humberto Souto estava eleito
muito antes de pesquisas ou de abrirem as
urnas. Quem entrou na disputa foi para manter
seu nome em evidência ou se apresentar como
opção para as próximas eleições. Barões da política enxergaram isso e pegaram carona nesse
sucesso. Quem tinha juízo não ia apostar suas
fichas eleitorais para fazer oposição por oposição. Sabia que não ia ser contra Humberto,
mas contra a cristalização de sua popularidade.
Agora é dar sequência a essa gestão. Mesmo que não houve promessas, a população quer
continuar a enxergar progresso. Sabemos que
o fruto dessa administração cabe ao trabalho
de uma equipe e a velha máxima do futebol é
que “em time que está ganhando não se mexe”.
Se necessário for, um ajuste de estratégia aqui
ou ali para marcar mais gols. Mas sem toma
lá, dá cá. Humberto Souto não tem dívida com
ninguém a não ser com o seu eleitor.

Os desafios de nossa cidade ainda são
muitos. O serviço de pavimentação e recapeamento de ruas deve ser mantido, sem se
esquecer da drenagem de águas, o trabalho
na saúde e na educação intensificado, a valorização do servidor e olhos também para os
distritos rurais. Dá para manter esse basicão
aí no primeiro ano de seu governo e ainda
entregar as obras em andamento, além de
começar a traçar outras, a exemplo da abertura de novas avenidas, novos parques, reforma
de postos de saúde e praças já feitas. Não vou
nem falar do sonho do Mocão. Mas ainda tem
o viaduto da Melo Viana, a revitalização da
Praça da Matriz, da Lagoa do Interlagos, a
do Parque Municipal e a cereja do bolo: um
mercado municipal digno de cartão postal. O
que se espera sempre é uma cidade melhor
para se viver.
Assim, Humberto Souto terminará seu
mandato no alto de seus 90 anos, deixando
não só um legado importante, mas um exemplo a ser seguido por outros gestores. E vai
faltar logradouro público para homenagear
com seu nome. Montes Claros já é o lugar.
Aliás, nunca uma campanha de marketing
refletiu com tamanha fidelidade as ações de
uma administração. A sua cidade também
merece isso. Se você não é daqui, compartilhe
essa ideia. Até que o Brasil mude.
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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

E C O N O M I A
Economia combalida
Economistas de São Paulo e Brasília avaliam que nos próximos dois anos, devido a problemas gerados pela COVID-19,
a economia brasileira vai ficar gangorreando com um enorme
quadro de incerteza para investidores internacionais. A conferir.

Desemprego entre jovens
bate recorde histórico

Vereadores de BH
Terminado o segundo turno da eleição, a crônica política
da capital terá como noticiário preferencial a votação da nova
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).
Por lá, a temperatura tende a ser elevada.

Eleição na Assembleia
Relativamente à Assembleia Legislativa, a discussão para
eleição da Mesa Diretora ficará para o final do mês de janeiro.
Contudo, até o momento, não tem qualquer nome disposto a
concorrer com o atual presidente Agostinho Patrus, afinal, o
homem é poderoso.

Brasília 40 graus
Um dos problemas mais sérios vividos pelo presidente Jair
Bolsonaro, segundo a imprensa especializada, diz respeito a
pressão exercida por parlamentares ligados ao “Centrão”. Eles
não querem abrir mão de liderar o Ministério de Minas e Energia, embora a pasta esteja sendo comandada pelo almirante
da reserva Bento Albuquerque.

Trabalho à distância
Especialistas de plantão concordam que o home office,
realidade adotada por conta da COVID-19, veio para ficar. Mas
os mesmos mestres também garantem que os problemas
deixados por esta nova opção profissional serão muitos,
especialmente pela quantidade de estresse e outros dramas
psicológicos a ficarem no seu rastro.

Apagão e a história
“O apagão que deixou o estado do Amapá quase um mês
em plena escuridão é um escândalo a ser considerado dos
maiores do mundo no gênero. Isso com certeza fará parte da
história brasileira nos próximos anos”. Opinião do filósofo Luiz
Felipe Pondé.

Faltará energia para todos
De acordo com dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), se houver um desenvolvimento mais acentuado
da economia brasileira, o sistema eletrônico do Brasil não
suportará a demanda por energia. Ou seja, se o país crescer,
vai faltar luz para todos.

Segunda onda de COVID

Índice pode afetar tanto o setor econômico quanto o da educação
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Nat Macedo

m tempos de recessão econômica, potencializada pela COVID-19, o índice de
desemprego segue alto no Brasil, atingindo cerca de 13,1 milhões de pessoas. Entre
os jovens de 18 a 21 anos, os números são ainda
mais preocupantes e a taxa de desocupação entre
eles foi de 16,4 pontos percentuais a mais que a
população em geral no segundo trimestre do ano.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – Contínua (PNAD).
A desocupação nessa faixa etária atingiu 29,7%
contra 13,3% para a média geral. Desde o início da
pesquisa, em 2012, nunca havia sido registrado um
apontador tão elevado. Para especialistas, isso cria
um conflito com a educação desses jovens.
Isso porque, segundo a pesquisa “Juventude na
escola – por que frequentam?”, feita pelo Ministério
da Educação (MEC), Organização dos Estados Interamericanos (OEI) e a Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais (Flacso), quase 60% dos alunos,
entre 15 e 29 anos, em algum momento de suas
vidas precisaram conciliar emprego com escola. Ou
seja, se não trabalham, dificilmente irão conseguir
acesso ao ensino superior.
A dificuldade da juventude em conseguir um
emprego impacta no índice de evasão escolar e isso
traz gastos para o país. Dados indicam que esse
fator gera perda de R$ 372 mil por ano. Estima-se
ainda uma despesa de R$ 214 bilhões para o Brasil
anualmente. O que equivale a 3,5% do Produto
Interno Bruto (PIB).
A recrutadora de uma empresa especializada em estágios, Giulia Forte, afirma que
os jovens já possuem um impacto maior de
desemprego. “Quando comparamos a quantidade de adolescentes versus o número de vagas,
notamos a discrepância. Com isso, quando há
uma crise a oferta aumenta. Hoje, temos uma
taxa de 13,3% de desemprego no geral, já para
a faixa etária de 18 a 24 anos, é de 29,7%. Ou
seja, 16,4% maior”.
Giulia ressalta que muitos jovens precisam da
renda para estudar e que as vagas exigem experiência. “Se não tiverem uma oportunidade, não terão
prática. Com isso, o desemprego aumenta, logo,
cresce o número de cancelamento de matrículas
nas universidades ou até mesmo de dívidas”.

Autoridades da área médica alertam que se efetivamente
acontecer a segunda onda de COVID-19 no Brasil, o governo
federal terá de ser mais presente na Coordenação Nacional do
assunto para debelar o problema, pois senão, haverá o fechamento total outra vez acabando de comprometer a economia
do Brasil, que ainda ressente dos efeitos da pandemia atual.
Uma loucura, pessoal.

Estágio pode ser a solução para colocação de jovens no mercado
A especialista acrescenta que, quando o jovem
está sem renda, a graduação é o primeiro item a
ser eliminado. “Isso causa desmotivação. O Brasil
precisa focar no desenvolvimento de novos profissionais com ensino superior e pós-graduação.
Enquanto não for contido esse forte abandono da
sala de aula, continuaremos com baixos índices
de produtividade”.
Giulia diz que esse investimento é comum em
países mais desenvolvidos. “Enquanto na Coreia
do Sul quase 70% da população de 25 a 34 anos
têm nível superior, no Brasil esse índice não chega a 20%. Consequência: estamos sempre com
problemas de inserção dessa juventude. No pior
efeito, há a violência e desânimo e cria-se uma geração sem sonhos que gera um país sem futuro”.

Solução
A recrutadora explica que uma solução eficaz
para conter o avanço do desemprego entre os jovens é a adesão do regime de estágio. “Pensando
na empresa, um estagiário possui um custo muito
menor em relação a um CLT, logo, é um colaborador mais barato”.
Ela afirma que, muitas vezes, essa é a primeira
oportunidade desse jovem que vem como uma
folha branca, pronto para absorver as orientações
e ensinamentos que seguem as diretrizes da
empresa. “Completados até 2 anos ou quando
precisarem contratar um CLT, a companhia terá

um colaborador experiente na função e muito
mais alinhado com os objetivos da marca, se
comparado com um candidato externo”.
Segundo a especialista, os benefícios em
contratar um estagiário são muitos. “Além de
dar a oportunidade para quem está entrando
no mercado agora, gera motivação e diminui a
exclusão social. Por isso, apostar nos jovens como
estagiários e qualificá-los é o segredo de sucesso
para uma organização e nossa sociedade”.
O estudante de administração Wagner Sousa
e, agora, estagiário no setor financeiro de uma clínica médica conta como a primeira oportunidade
o ajudou a continuar estudando. “Tenho bolsa
de 70% na minha faculdade, mas os outros 30%,
mesmo sendo uma porcentagem baixa, estava
comprometendo a renda da casa”.
A solução foi entrar na informalidade. “Comecei a vender doces e a dar aulas particulares
de matemática para crianças. Porém, quando a
pandemia começou, as lições foram canceladas e
as vendas caíram muito. No meio deste ano estava
certo de que teria que trancar minha matrícula,
contudo fui chamado para o processo seletivo e
passei”.
Para ele, muito além do dinheiro, o estágio
ajudará a arrumar uma boa colocação quando
acabar a graduação. “Tenho a oportunidade de
ser contratado na empresa que estou e, se isso
não acontecer, tenho experiência no currículo, o
que conta muito”, conclui.

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

Estranho. Muito estranho!
No último dia 15, fomos às urnas para escolher os novos dirigentes municipais: prefeitos
e vereadores. Trinta e nove cidades terão que
participar do 2º turno, no próximo dia 29 de
novembro, entre elas capitais importantes como
Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Cuiabá, Vitória,
Rio de Janeiro e São Paulo. É sempre uma eleição nova na qual o eleitor tem que definir entre
dois candidatos o nome que ele considera apto
a gerir a sua cidade nos próximos 4 anos. E é
aí que fazemos algumas observações sobre até
onde chegamos com mais esta eleição.
Todos se recordam que estas urnas eletrônicas foram produzidas na Venezuela, sob a
presidência do Hugo Chavez e aqui no Brasil
com o Lula, ambos fundadores do Fórum de São
Paulo. Nas eleições para presidente, em 2014,
os dois principais candidatos eram Aécio (PSDB)
e Dilma (PT). Desde o início da campanha, o jovem ex-governador assumiu a liderança nas pesquisas. No dia das eleições, ao encerrar às 17h,
os resultados computados davam a vitória ao
Aécio. As principais lideranças vieram para Belo
Horizonte e o clima era de festa, com carreatas e
fogos de artifício. Faltavam somente as urnas do
estado do Acre para que saísse a totalização dos
votos. Quatro horas depois, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) liberou o resultado final, com a
vitória da Dilma por uma pequena diferença. E
o detalhe é que esta decisão saiu de uma sala

no TSE onde somente pessoas selecionadas
tiveram acesso. O PSDB entrou com o pedido de
impugnação do resultado, mas 2 anos depois,
solicitou a extinção do processo. Estranho!
Vamos para o momento atual, especificamente para a disputa na cidade de São Paulo.
Todo o país acompanhou pelas principais redes
de televisão, com os resultados da votação
causando espanto pela falha apresentada e
pela demora. Quando tinha 0,39% das seções
totalizadas, o percentual de votos dos quatro
primeiros colocados tinham seus números
informados, o TSE interrompeu a liberação dos
resultados. Três horas após completo silêncio,
soltaram nova relação com 37,77% de apuração,
depois chegou a 57,7% e ao final, com 99,92%,
sendo que as diferenças percentuais entre os
quatro permaneceram basicamente a mesma
desde o início. Estranho!
Quando este potencial resultado apareceu,
deu motivação para supor que houve uma
programação para apresentar aos eleitores. É
impossível que em todas as urnas apareçam
os mesmos percentuais de diferença entre os
candidatos, como a acontecido. Não houve
variação dos votos, é como se toda a cidade
votasse idêntico à primeira urna computada.
Reparem ainda que, novamente, os responsáveis
pela apuração, trabalhavam fechados em uma
sala especial no TSE, com acesso limitado.

O TSE sempre alegou que há inúmeras barreiras de segurança que impedem o fraudador
interno e externo de adulterar este software para
que se comporte de maneira desonesta durante
as eleições, mas em testes controlados pelo próprio, já foram demonstrados sucessivas vezes que
estas barreiras de segurança não são suficientes,
pois são vulneráveis a atacantes externos e internos. O sistema brasileiro de votação não satisfaz
requisitos mínimos de segurança e transparência,
apesar de estar em operação e produção por mais
de 20 anos. E o que chama mais ainda a atenção
é que somente o Brasil e a Venezuela é que usam
as urnas eletrônicas. Estranho!
Conversei com profissionais que militam na
área de Tecnologia da Informação (T.I.) e os comentários são os mais variados, tipo “o sistema
do TSE funciona de 2 em 2 anos e o hardware
trava justamente no dias mais crítico”; “um
cluster falhar é raríssimo”; “sem transparência
na contagem de votos não há processo íntegro”.
Segundo eles, o supercomputador do TSE que
apurou as eleições não é um supercomputador
físico. É um serviço de nuvem terceirizado, quem
controla é uma empresa estrangeira Oracle,
contratada sem licitação.
Como diz o conhecido ditado espanhol “Yo
no creo en brujas pero que las hay, las hay”. O
mínimo que podemos comentar é considerarmos
tudo isto, bastante estranho... Muito estranho!
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
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Natal deve movimentar R$ 38,8 bi
no setor de comércio e serviços
O

bom velhinho terá menos trabalho
a fazer, segundo um levantamento
feito pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL). Isso porque a
quantidade de pessoas que devem presentear alguém neste Natal teve uma queda
de 22 pontos percentuais em relação a
2019, passando de 77% para 54%. Consequentemente, os valores movimentados
no setor de comércio e serviços também
vão sofrer redução significativa. Em 2020,
a previsão é que as cifras cheguem a
R$ 38,8 bilhões, sendo 35% menor que a
estimativa do último ano (R$ 60 bilhões).
O valor médio a ser investido pelo consumidor em cada lembrança será de R$ 108,78.
Apesar de os números terem encolhido, ainda sim são bastante expressivos,
sobretudo em um ano repleto de adversidades nos mais diversos segmentos da
economia. Cerca de 86 milhões de pessoas
devem ir às compras. A principal justificativa para aqueles que não pretendem
presentear este ano é o fato de estarem
desempregados (24%) ou não terem
dinheiro (22%).
A pandemia de COVID-19 e seus efeitos,
assim como o desemprego e a insegurança
econômica, impactaram as compras de
Natal deste ano. “No entanto, mesmo
com a redução haverá um movimento
grande na data, considerada a principal
época para o comércio. Muitos lojistas que
passaram meses com as portas fechadas
vão conseguir diminuir seus prejuízos com
as vendas de final de ano”, explica Daniel
Sakamoto, gerente Executivo da CNDL.
Ainda de acordo com a pesquisa, os
mais citados na hora de presentear serão

os filhos (as) (59%), o cônjuge (45%) e as
mães (45%), sendo que o presente mais
caro será destinado aos filhos (as) (27%).
Entre os entrevistados, 25% pretendem
comprar até dois presentes, enquanto que
33% entre três e quatro mimos.

Divulgação

Daniel Amaro

Presentes mais buscados
Roupas
Brinquedos em geral
Perfumes e outros cosméticos
Calçados

57%
38%
31%
31%
Fonte: CNDL

No quesito forma de pagamento, oito
em cada dez consumidores que dizem que
farão compras neste Natal pretendem pagar
à vista (85%), sobretudo em dinheiro (57%)
e no cartão de débito (36%). Por outro
lado, 44% querem usar o crédito. “Isso demonstra uma cautela das pessoas em não
fazer dívidas e começar o próximo ano sem
novas contas. Elas vão adquirir somente o
necessário e o que podem bancar. É preciso
responsabilidade financeira, afinal, a expectativa para 2021 não é positiva. Tememos
inflação e o cenário de desemprego não
deve oscilar muito”, salienta.

Compras on-line
A comodidade e a facilidade em
adquirir produtos pela web já era uma
opção aos consumidores. Agora, com a
necessidade de distanciamento social, o
e-commerce ganhou ainda mais espaço.
Segundo o levantamento, o local preferido para realizar as compras de Natal
será justamente a internet/lojas on-line
(47%). Em seguida aparecem as lojas de
departamento (40%), os shopping centers
(34%) e as lojas de rua (26%).

Data deve mobilizar 86 milhões de pessoas e dar fôlego para os comerciantes
O comércio eletrônico é uma tendência
que já vinha crescendo no Brasil nos últimos
anos e se intensificou durante a pandemia.
“Os usuários estão ganhando mais confiança
nesse tipo de compra. Mas os estabelecimentos físicos continuam com a sua importância.
Os lojistas devem estar preparados para um
bom atendimento. A recomendação é que
façam promoções, ofereçam descontos,
mantenham as vitrines decoradas e chamativas para atrair os consumidores”, afirma.
Ele reforça que nas compras on-line o
cliente precisa ter o cuidado e pesquisar
bastante sobre a loja antes de concluir a
operação. “Verificar se não há reclamações
sobre o local, se a reputação está boa, con-

sultar sites de avaliação. Além disso, não
deixar para fazer a aquisição de presentes
pela internet de última hora, visto que a
modalidade tem um prazo de entrega”.

Tradição natalina
Uma tradição nesta época de Natal é o
amigo oculto. A maioria das pessoas prefere participar da brincadeira, pois assim,
conseguem economizar nos presentes.
Esse é o caso da família da professora
Virgínia Soares. “Todo ano nós fazemos
como forma de gastar menos nos mimos.
Assim, cada um compra apenas uma
lembrança e entrega para a pessoa que

tirou. A gente estipula um valor mínimo
generoso e montamos uma lista com pelo
menos três ideias do querem ganhar. Até
mesmo as crianças também participam. A
quantia foi de R$ 100 em 2019”.
A professora explica que a comemoração será diferente este ano. “Sempre nos
reunimos para a ceia e trocar os presentes.
Mas, por conta da pandemia, vamos evitar fazer aglomeração. Tiramos o amigo
oculto pela internet e a revelação será de
forma virtual também. Pretendemos fazer
a entrega de carro. Cada um passará a
noite de Natal em suas casas. Tivemos que
nos adaptar à realidade para não deixar a
data passar em branco”, 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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Ana Luiza Almeida

A

Compositora mineira Mariana Bicalho

mor e música como inspiração - “Me diz que a
gente vai se ver de novo
e que distância é só um intervalo
entre coisas”. Este é um trecho da
primeira música autoral da cantora e compositora mineira Mariana Bicalho, !Me Diz!. Passando
pelos estilos romântico e pop, a
artista constrói uma narrativa
positiva e delicada nos versos,
em uma melodia leve e suave.
A canção, que já está disponível
em todas as plataformas digitais,
agora ganha um clipe, gravado
em uma bela paisagem na
região de Brumadinho, Minas
Gerais e traz uma mensagem
de amor e esperança, apesar do
momento que estamos vivendo.

Arquivo pessoal

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

O presidente Bolsonaro
com o deputado
estadual por São Paulo,
Frederico D’Ávila

DA COCHEIRA
É notória a intenção do prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD),
em disputar o governo de Minas. O problema é que seu afilhado político
Alexandre Kalil (PSD) já está com o seu projeto pronto para tentar suceder
o atual governador Romeu Zema (Novo).

Domingo, dia 29 novembro
Delegado Eduardo Alberto Pinto
Dr. Ari de Almeida
Leila Maria Nunes

Segunda-feira, 30
Chamone Nascif Junior
Adiel Anacleto - Contagem
Marlene Silva
Ludimila Márcia Pereira - Edição do Brasil

Terca-feira, 1º dezembro
Em defesa do turismo são constantes as incursões do presidente
da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo
(Abrajet-MG), José Aparecido, buscando caminhos e alternativas para
divulgar as opções turísticas de Minas Gerais. Ele tem bom relacionamento
com todos e não mede esforços para atender aos anseios da classe.

NOS DIAS SEGUINTES AO TÉRMINO DA ELEIÇÃO - O empresário Marcelo de Souza e
Silva, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, retornou ao posto de presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), desenvolvendo de
imediato uma série de ações, inclusive em relação a oferecer mais segurança para
as pessoas e os comerciantes neste Natal. Assim que começou a pandemia do
coronavírus, muitos empresários mineiros entraram em quarentena, lógico, por precaução. Acontece que alguns deles, até hoje continuam isolados, como é o caso do
presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra),
Fernando Coura, que segundo fontes, continua em sua fazenda no interior de Minas,
administrando seus negócios via on-line. Só para rememorar: Coura é também
vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Patrícia Lopes Aleixo
Vinícius de Campos Pilo Diniz
Fabiano Camilose

Quarta-feira, 02
A atriz mineira Luciana Veloso recebeu no dia 24 de novembro, o
Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2020, categoria Melhor Atriz, pela
interpretação solo no espetáculo “A Obscena Senhora H Paixão e Obra
de Hilda Hilst”, do dramaturgo e diretor Juarez Guimarães Dias. Além
desta premiação, a Academia de Artes do Teatro do Brasil (ATEB) também
indicou a peça como Melhor Monólogo.

Cavaquinista Alzier Vinicius
Antonio Sergio - Mercado Central
Luiza de Oliveira

Quinta-feira, 03
Rosendo Magala Reis
Lidiane Emer

PREFEITO DE ITABIRA - O jornalista Marco Antônio Lages (PSB), após militar
na imprensa mineira, aliás, suas incursões preliminares foram aqui no Edição
do Brasil, foi confirmado como novo prefeito de Itabira. Houve um questionamento na Justiça a respeito da validade do pleito, mas tudo foi resolvido
rapidamente. Ele, para quem não se lembra, comandou a comunicação da Fiat
por anos a fio e, mais recentemente, estava como diretor institucional da Cemig.

Nossos parabéns a
competente secretária
Ludimila Márcia Pereira
do nosso Edição do Brasil,
que comemora mais
um ano de vida!

Arquivo pessoal

DE VOLTA AO TRABALHO - Depois de ter sido presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) por 2 anos, Nelson Missias já retornou ao cargo de
desembargador, funcionando na área criminal. Cidadão simples, ele é um dos
mais queridos homens do Judiciário mineiro, e quando esteve na presidência do
TJMG, não mudou em nada o seu comportamento em relação aos seus amigos.

A NI V E RS A RI A NT E S

Sexta-feira, 04
Jornalista Sidney Lopes
Cascão Junior
Deputado Mário Henrique Caixa

Sábado, 05
Aloísio Vasconcelos
Francisco Bressa - Rádio Alvorada

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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.

O

mineiro Fernando Pacheco,
um dos principais artistas
plásticos em atividade no
país, com larga trajetória
internacional, lançou seu livro autoral
“Poemas de Atelier”, pela editora Caravana, no último dia 14 de novembro
na Livraria da Rua / Savassi.
Sucesso como sempre, um grande
número de pessoas compareceu ao
lançamento. O livro de 80 páginas
contém prefácio de Olavo Romano,
apresentação de Tonico Mercador e
pequeno texto de Bartolomeu Queirós.
São 33 poemas, 35 ilustrações
e capa pelo próprio Fernando, além
de sua trajetória artística. Esse é um
livro onde a poesia e as artes visuais
se fundem e se complementam. Nas
palavras do artista plástico, “Poemas
de Atelier” é um livro em que a poesia
invade meu estúdio de pintura, veste-se de cores e figuras metafóricas e
penetra em meu sangue de pintor,
dizendo-me baixinho: você Fernando
Pacheco, é também um poeta!”.

Fernando Pacheco e Flávio Venturini

Serviço:
Autor: Fernando Pacheco
Gênero: Poesia - Editora Caravana
Onde foi: Livraria da Rua - Savassi - BH.
Preço do livro: R$ 40,00

Valdez Maranhão

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

Valdez Maranhão

Artista plástico Fernando
Pacheco lança livro

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

Nina, Fernando Pacheco, Leo Costaneto e Paula
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Mais da metade dos belo-horizontinos
ganhou sobrepeso durante pandemia

A

empreendedora Francielle Oliveira, 33, costumava ter uma rotina
pré-pandemia agitada,
tanto no trabalho quanto socialmente. “Desde o meu estágio,
com 23 anos, que sempre trabalhei muito, umas 9h, 10h por dia.
Acordava cedo para malhar antes
de ir para agência e, depois de
lá, encontrava amigos em algum
bar. Era raro quando ia para casa
direto”, recorda. É difícil saber
exatamente todos os efeitos que
uma pandemia mundial pode
causar no ser humano, mas um
deles é o ganho de peso devido
ao isolamento social brusco. E foi
o que aconteceu com Francielle,
que está com 4kg a mais do que
considera ser seu peso ideal. Mas,
ela não é a única. Pesquisa liberada em novembro pela PUC Minas
mostra que 52,3% da população
de BH engordou entre os meses de
março e junho, período em que o
distanciamento estava mais forte.

“É difícil saber
exatamente
todos os efeitos
que uma
pandemia
mundial pode
causar no
ser humano”

“Ficar um período maior dentro do próprio lar, sem poder se
exercitar e executar suas atividades
normais, somando-se a isso, a
alimentação, geralmente hiperfágica, ou seja, comendo uma
quantidade maior de alimentos,
justamente por estar mais tempo
em casa. Além disso, a maioria dos
cidadãos buscam alimentos fáceis,
ultraprocessados, que basta colocar no microondas e, geralmente,
ricos em carboidratos, como açúcares e massas. Essa é a soma de
fatores que fizeram com que as
pessoas ganhassem peso durante
a pandemia”, avalia Bruno Sander,
médico cirurgião endoscopista,
especialista em gastroenterologia.
Paralelo ao isolamento social,
o cuidado com a alimentação
também ficou de lado e o consumo
de ultraprocessados saltou de 9%,
em outubro de 2019, para 16% em
junho deste ano, segundo estudo
do Datafolha, encomendado pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec). O levantamento
foi feito com indivíduos entre 18 e 55
anos pertencentes a todas as classes
econômicas e de todas as regiões
do Brasil, e revela que salgadinhos
de pacote ou biscoitos salgados
foram os produtos campeões de
consumo em comparação com o
levantamento realizado em 2019,
subindo de 30% para 35% a proporção de pessoas que os consomem.
O segundo lugar no ranking ficou
para margarina, maionese, ketchup
ou outros molhos industrializados,
cuja ingestão subiu de 50% para
54% em 2020.

Como explica Sander, o principal efeito dos alimentos ultraprocessados, como os salgadinhos, é
justamente o aumento de peso.
“São alimentos ricos em carboidratos e sódio, substâncias que
não fazem bem, muito menos para
quem quer emagrecer, portanto,
apesar da facilidade de preparo,
eles também facilitam o sobrepeso”, alerta.
Segundo o gastroenterologista, mudanças de hábitos são
necessárias. “Basicamente, é a
reeducação alimentar, ou seja,
preferência por comidas saudáveis
e diminuir o consumo de carboidratos. Associado a isso, outro
fator determinante é procurar
também uma atividade física,
pois a perda de peso será maior”,
aconselha.

freepik

Leíse Costa

Fator ansiedade
Ainda de acordo com o estudo da PUC Minas, mais de 70%
dos entrevistados afirmaram ter
ganhado peso devido à ansiedade excessiva do momento. “O
estresse começa frente a qualquer evento que modifique o
estado de tranquilidade de uma
pessoa, seja enfrentar o trânsito
nas grandes cidades, trabalho, o
uso de aparelhos eletrônicos, os
noticiários na TV e, atualmente,
a pandemia, o medo da finitude
ou a possibilidade dela. Diante
disso, podemos dizer que estamos estressados o dia todo.
Quando o indivíduo estressa
gera uma resposta metabólica

de defesa e proteção, desde
os tempos mais remotos, do
homem da caverna. O corpo
de alguém ameaçado libera o
cortisol, hormônio que comanda
outros como a adrenalina e a
insulina, que são liberados na
corrente sanguínea, porque o
corpo precisa estar preparado
para correr ou fugir. Quando isso
acontece várias vezes ao dia, a
pessoa sente mais vontade de
comer doces e carboidratos
simples, que são os que mais
engordam. A insulina que está
circulando no sangue e no sistema nervoso central entende

que o organismo precisa de mais
energia atuando nas áreas da
fome no cérebro. Isso, ocorrendo durante muito tempo, gera
obesidade”, explica a psicóloga
Sônia Fonseca sobre como a
ansiedade opera no ganho de
peso.
Segundo a psicóloga, nesse
caso, é possível se autodiagnosticar, basta estar atento aos
sinais que o corpo dá. “A ansiedade se manifesta também em
outras áreas como nos estados
de irritabilidade, modificações
no ritmo do sono, descontrole
motor em tarefas simples, a

pessoa esbarra mais em móveis dentro de casa, deixa cair
objetos, sente dificuldade em
expressar uma frase com começo, meio e fim usando um vocabulário próprio. Tudo isso serve
de alerta. Também foque nas
quantidades e qualidades dos
alimentos. Quando necessário
é bom buscar ajuda profissional. Tanto em nutrição quanto
para fazer uma psicoterapia. Em
relação à comida é melhor fazer
uma lista para supermercado e
sacolão, tirando os alimentos
mais calóricos e privilegiando
os de melhor qualidade”, indica.

Thaís Bueno Dias Albuquerque

Hotel Fazenda

Mestre em Neurociências e Fisioterapeuta
Neurológica – Crefito 4/246746F

Horizonte Belo Prevenção de demência
Brumadinho - MG
Sua melhor opção para:
• Férias
• Feriados

viduais. Ações governamentais
para promoverem a cultura e a
interação social, e reduzirem a
pobreza e a desigualdade social,
além de incentivarem atividades
físicas e cognitivas são peças
chaves para mudanças em longo
prazo.
Algumas medidas específicas já comprovadas são: educação primária e secundária
de qualidade na infância e na
adolescência; manter a pressão
arterial sistólica em 130 mmHg
ou menor na meia idade (por
volta dos 40 anos); evitar a
exposição excessiva a ruídos e
usar aparelho auditivo quando
houver perda auditiva; cessar o
hábito de fumar (inclusive após
os 65 anos) e evitar o fumo
passivo, como também respeitar
as leis que restringem o tabagismo em locais públicos; para
adultos com idade inferior a 65
anos, manter o Índice de Massa
Corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9
Kg/m 2 (IMC = peso/altura 2);
praticar exercício físico regularmente, sendo uma combinação
de atividades de resistência e
aeróbicos de média a alta intensidade, por aproximadamente
150 minutos semanais; evitar o
diabetes por meio da adoção de

uma alimentação saudável e do
exercício físico; manter contato
social e buscar por atividades
que gerem bem estar; realizar
tratamento adequado em caso
de depressão; evitar o consumo
de bebidas alcóolicas, sendo que
a ingestão deve ser inferior a 21
unidades de álcool por semana
(1 unidade de puro álcool = 10
mL ou 8g) e estudos mostram
que mais de 12 unidades desta
substância está associado a um
pior desempenho cognitivo; evitar a exposição a situações que
possam causar traumas cerebrais
sem a proteção adequada, como
carro, motocicleta, bicicleta, e
alguns esportes como hipismo e
boxe; adotar medidas públicas
com objetivo de melhorar a qualidade do ar, especialmente nos
grandes centros urbanos.
Assim, uma parcela significativa dos casos de demência
poderia ser evitada ou atenuada. A recomendação é que a
prevenção seja iniciada desde
o início da infância e que bons
hábitos perdurem pela vida
adulta e velhice. Porém, nunca é
muito cedo ou muito tarde para
a conscientização e a tomada de
decisão de levar uma vida mais
saudável.
Divulgação

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

Demência ou Transtorno
Cognitivo Maior é um termo
que abrange várias doenças,
sendo a doença de Alzheimer
a mais comum. Em geral, são
condições que evoluem com
declínio cognitivo e alterações
comportamentais, com consequente redução da autonomia
e da independência ao longo
do tempo.
Apesar de a idade ser considerada o principal fator de risco
para desencadear demência, as
pesquisas científicas evidenciam
que mudanças no estilo de vida
podem atenuar esse cenário.
O relatório publicado por uma
comissão de pesquisadores em
agosto de 2020 na revista Lancet
aponta que aproximadamente
40% dos casos dessa condição no
mundo poderiam ser prevenidos
ou postergados. Os 12 fatores de
risco possíveis de prevenção são:
poucos anos de estudo; hipertensão arterial; deficiência auditiva;
tabagismo; obesidade; sedentarismo; diabetes; contato social
limitado; depressão; consumo
excessivo de álcool; lesão cerebral
traumática; e poluição do ar.
O sucesso na prevenção do
declínio cognitivo envolve tanto
medidas políticas, quanto indi-

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Extinção do DPVAT poderia
provocar tragédia brasileira

A

Coimbra destaca que a medida representará um
duro golpe aos cofres públicos. Somente entre 2008
e 2018, foram repassados R$ 33,4 bilhões ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e R$ 3,7 bilhões ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Hoje, 50% do valor arrecadado com o pagamento
é repassado para a União. 45% são destinados ao SUS
e 5%, ao Denatran, para a realização de campanhas
de prevenção a acidentes. E aí temos outro problema:
a extinção do DPVAT pode comprometer as ações de
segurança no trânsito, completa o especialista em
Medicina do Tráfego.
Coimbra avalia que a narrativa de que o seguro
conseguiria ser suprimido pelo SUS não se sustenta. “Nos casos de óbito, os custos funerários não são
assumidos pelo SUS. Os reembolsos de lesões que causam sequelas também não são resolvidos pelo SUS e a
Previdência Social não consegue receber e incluir esses
novos sequelados com a mesma velocidade com que a
necessidade financeira deles os cobra. Esse cenário vai
piorar ainda mais os índices de pobreza, o que trará
impacto significativo em toda sociedade, pondera.

Líder não oferecerá mais o seguro, cuja venda ainda
segue indefinida. Informações preliminares indicam
que o plano é zerar o valor das apólices por dois anos
para consumir as reservas excedentes da Seguradora
Líder. Denúncias de fraudes devem ser investigadas e
punidas com rigor, e mecanismos de controle podem
ser aperfeiçoados para evitar novas ocorrências, mas
isso não justifica a extinção ou a privatização do seguro, que desempenha uma função social de caráter
essencial, finaliza Coimbra.

Ciência e prevenção

Mobilização Nacional dos Médicos e Psicólogos Especialistas em Trânsito lamenta
o anúncio da dissolução do Consórcio que
gere o Seguro de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e
alerta que a medida pode abrir precedentes para o
projeto de extinção do seguro obrigatório, deixando
desamparada a população brasileira de baixa renda.
O DPVAT é um seguro social e democrático indispensável principalmente para as pessoas que vivem em
situação de pobreza no nosso país. Eliminar o benefício
provocará uma verdadeira tragédia social. Em um momento de crise econômica sem precedentes e altíssimo
índice de desemprego, quando milhões de brasileiros
mal conseguem colocar comida na mesa, retirar o be-

nefício trará consequências sociais gravíssimas. Como
se espera que as famílias tenham condições de pagar
as despesas funerárias decorrentes de uma morte no
trânsito, ou como sobreviverão os motoristas autônomos que ficarão desamparados caso sejam vítimas de
afastamentos e invalidez permanente?, questiona o
coordenador da Mobilização, Alysson Coimbra.
O seguro é cobrado de todos os proprietários de
veículos e indeniza todas as vítimas do trânsito sem
distinção, sejam elas pedestres, ciclistas, passageiros
ou motoristas, cobrindo despesas médicas, concedendo indenizações em caso de morte e de invalidez
permanente. No Brasil, 70% da frota circula sem um
seguro privado. Eliminar o DPVAT afetará milhões de
brasileiros, afirma.

O coordenador da Mobilização avalia ainda que
a ciência perde com a extinção do consórcio, uma
vez que a Seguradora Líder fornece estudos e dados
imprescindíveis para a criação de campanhas e adoção
de medidas para melhorar a segurança no trânsito. Os
especialistas perdem um importante mecanismo
epidemiológico sobre os acidentes e sobre o sistema
nacional de trânsito, com grande prejuízo na adoção
de políticas voltadas para a segurança viária, avalia.

Seguradora Líder

Nos casos
de óbito,
os custos
funerários
não são
assumidos
pelo SUS

Em assembleia no dia 24 de novembro, os sócios
decidiram dissolver o consórcio que gerencia o seguro
obrigatório DPVAT. A partir de 2021, a Seguradora

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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Willian Dias

Deputados cobram celeridade
a licenciamentos ambientais

A

situação das autorizações ambientais, sejam elas outorgas ou
licenças, foi a principal
preocupação dos deputados da
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) apresentada durante reunião em que foi recebida
a secretária de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo.
O encontro, realizado no dia 24
de novembro, faz parte do Assembleia
Fiscaliza 2020 e foi conduzido pelo
presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Noraldino Júnior (PSC).

Os questionamentos dos parlamentares se deram em especial
no sentido de saber como o teletrabalho, realizado ao longo dos
meses de isolamento social em
função da pandemia, afetou essas
autorizações.
O deputado Coronel Henrique
(PSL) lembrou que mesmo antes
da COVID-19 alguns produtores
rurais já demoravam muitos meses
para conseguirem a documentação necessária para realizarem
suas atividades. No mesmo sentido, o deputado Carlos Pimenta
(PDT) argumentou que a situação
chega a fazer alguns produtores

considerarem a secretaria como
inimiga.
Empreendimentos de energias
renováveis, como as energias solar
e eólica, muitas vezes também
enfrentam, segundo o deputado
Gil Pereira (PSD), o mesmo problema. Ele lembrou que o Norte de
Minas Gerais tem se tornado uma
referência nacional em grandes
empreendimentos desse tipo e que
é importante agilizar os licenciamentos para que os investimentos
gerem retorno rápido em energia
e em empregos.
Quem concordou com a colocação foi o deputado Virgílio

Governador se reúne com presidente
da Fiemg e empresários em Divinópolis

e destacou que o trabalho conjunto
com a Fiemg tem gerado boas
perspectivas de desenvolvimento.
“Nosso foco, antes de tudo, é
criar emprego; para isso, temos
trabalhado ao lado da federação
buscando simplificar, diminuir os
obstáculos para a atração de novas
empresas e promover geração de
emprego”, destacou o governador.
O presidente da Fiemg reiterou
afirmando que o setor industrial
tem apontado uma importante
retomada de crescimento, mesmo
nesse período de pandemia. “O
Governo do Estado agiu de forma
acertada e garantiu a sobrevivência das empresas. Cumprindo o
protocolo de prevenção, a indústria
não parou e já mostra sinais de
retomada”, afirmou o líder empresarial, que finalizou. “A facilitação
e desburocratização que estamos
defendendo são essenciais para
criar um ambiente de negócios”.
Ainda na Sede da Fiemg Regional Centro-Oeste, o governador
participou de um encontro com lideranças empresariais, presidentes
de sindicato, entidades de classe e
autoridades federais, estaduais e
municipais.
Na oportunidade, o presidente
da Fiemg Regional Centro-Oeste
entregou uma cópia do Plano

to social teriam sido aqueles que
demandam vistorias presenciais.
Nesses casos, apenas processos
essenciais, como a fiscalização da
segurança de barragens, foram
mantidos. Sobre os demais, a
convidada informou que os servidores foram orientados a agilizar
as análises documentais de forma
que, na medida em que as cidades
fossem classificadas na onda verde
do Minas Consciente, os processos
já estivessem prontos para as vistorias presenciais.

Comunidades
A deputada Leninha (PT) questionou sobre dois processos específicos de licenciamento: o Bloco 8,
para extração e beneficiamento
de minério de ferro no Norte do
estado, e a Barragem em Formoso
(Noroeste), para a construção de
um hidrelétrica. Para a parlamentar, ambos ameaçam comunidades tradicionais que vivem
na região. A secretária informou
que os dois processos não serão
aprovados pela secretaria, mas sim
pelo Ibama em função das suas
características que abarcam mais
de um estado.
O deputado Noraldino Júnior
questionou a secretária acerca da
situação do fornecimento de água
e do tratamento de esgoto em
Minas Gerais. Também a deputada
Laura Serrano (Novo) demonstrou
preocupação com esse ponto e
lembrou que é preciso aproveitar

o novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, aprovado pelo
governo federal, para universalizar
o acesso a ambos os serviços em
Minas Gerais.
Marília disse que um dos
maiores desafios é ampliar o
acesso a esgoto tratado, já que
apenas 40% do estado é atendido pelo serviço. Segundo ela,
a Companhia de Saneamento
Básico de Minas Gerais (Copasa)
é a responsável por fornecer água
tratada em cerca de 700 municípios do país, mas no caso do esgotamento sanitário a companhia
só é responsável pelo serviço em
cerca de 300 cidades.
Para a convidada, um dos
avanços do Marco Regulatório
é definir que os dois serviços
devem ser prestados de forma
concomitante. O primeiro passo
para então, em acordo com o
determinado na legislação federal,
atrair investimentos privados para
o setor seria, segundo Marília, a
definição de blocos regionais, de
forma a agregar municípios mais
atrativos para as empresas com
outros menos atrativos. Assim,
as empresas interessadas teriam
que se comprometer com toda a
região. Segundo ela, a pasta que
representa está no momento estudando a definição desses blocos.
Também estiveram presentes
na reunião os deputados Sávio
Souza Cruz (MDB) e Gustavo Santana (PL), que elogiaram a gestão
de Marília à frente da secretaria.

Stella Branquinho
Advogada da Pacto Administradora e especialista em
questões condominiais – loraynne.gomes@pactonet.com.br
Christyan de Lima

O governador do Estado de
Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),
esteve dia 20 de novembro, no
Centro-Oeste de Minas, onde se
reuniu com lideranças empresariais
e cumpriu agenda voltada para o
desenvolvimento econômico.
Acompanhado do presidente da
Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg), Flávio
Roscoe, e do presidente da Regional
Centro-Oeste, Eduardo Soares, do
secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passaglio, e da secretária de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Ana
Maria Valentim, o governador participou da inauguração do Programa
de Armazenamento de Grãos da
Avivar Alimentos, indústria localizada em São Sebastião do Oeste.
A empresa conta com cerca de 160
produtos em sua linha de produção
e investirá no armazenamento e
compra de grãos. Em seguida, a
comitiva visitou a Líder Interiores,
em Carmo do Cajuru, município
que é destaque no estado como
polo moveleiro.
Em reunião com empresários
na Sede da Fiemg Regional, em
Divinópolis, Zema falou que o
Centro-Oeste de Minas é uma
região próspera, com potencial
para atrair importantes empresas

Guimarães (PT), que defendeu
processos de licenciamentos sumários no contexto de retomada
das atividades econômicas para
superar os problemas gerados pela
necessidade de isolamento social.
Em resposta, a secretária Marília afirmou que foram feitos
todos os esforços possíveis para
que todos os serviços públicos
continuassem sendo prestados ao
longo da pandemia. Além da
entrega de processos físicos nas
casas dos servidores e da liberação
do acesso remoto aos sistemas de
informação da pasta, as atividades
teriam se beneficiado, segundo a
convidada, de investimentos em
tecnologias, feitos em 2019, para
transformar parte dos processos de
licenciamentos em procedimentos
virtuais, que dão mais agilidade às
requisições.
Assim, teria sido possível reduzir os passivos de alguns serviços autorizativos, como outorgas
de uso de água. De acordo com a
secretária estadual, o passivo das
outorgas no início de 2019 era de
mais de 26 mil processos, o que
foi reduzido para pouco menos
de oito mil. “Sabemos que ainda é muito, esse passivo ainda
significa uma espera de cerca de
8 meses para autorização do uso
da água, e estamos buscando
meios para acelerar ainda mais
os processos”, disse.
Os únicos serviços que teriam
sido, de acordo com Marília, prejudicados pelo período de isolamen-

de Desenvolvimento Divinópolis
2030, documento que estabelece
diretrizes, ações e estratégias
voltadas para todas as áreas da
gestão do município, com foco no
desenvolvimento econômico, para
o ano de 2030, que também foi
entregue ao prefeito eleito. “Acreditamos que a modernização da
gestão pública, que prioriza uma
administração compartilhada com
os diversos públicos que compõe a
cidade, será a mola propulsora que
Divinópolis precisa para trilhar os
caminhos do desenvolvimento”,
enfatizou Soares.
O presidente Regional pontuou
algumas questões que merecem
maior atenção do Governo do
Estado, como estratégias para criar
atrativos para novas empresas, a
conclusão das obras do Hospital
Público Regional, o Projeto do Gasoduto e a duplicação da MG 050,
que é um eixo importante para o
desenvolvimento de Divinópolis e
região. “Recebermos o presidente
Flávio e o governador de Minas
comprova a relevância de nossa
região para o desenvolvimento
econômico de todo estado. O
governador Zema tem buscado
conhecer a nossa realidade, entender os gargalos e demandas e
encontrar soluções”, finalizou.

A ambiguidade da aplicação
da LGPD para os condomínios
Um dos temas mais discutidos
atualmente é a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Essa nova legislação, que altera e determina uma
série de obrigações para pessoas
físicas, empresas e organizações
sobre a coleta, armazenamento,
tratamento e compartilhamento de
dados pessoais, gera muitas dúvidas
sobre a sua aplicabilidade, em especial, em relação aos condomínios,
seja porque a lei não é clara ou
em razão de não haver nenhuma
jurisprudência.
Essa ambiguidade acontece
porque o artigo 3º afirma que a lei
aplica-se a qualquer operação de
tratamento de dados realizada por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado e,
o artigo 4º, dispõe que a legislação
não será aplicada aos casos em
que as informações pessoais são
coletadas para fins exclusivamente
particulares e não econômicos.
Segundo o Código Civil, os
condomínios não são pessoa física
e também não são caracterizados
como pessoas jurídicas, portanto,
seriam considerados como entes

despersonalizados. Como a LGPD
aplica-se às pessoas físicas e jurídicas, de acordo com o art. 3º da referida lei, alguns juristas defendem que
os condomínios estariam isentos.
Além disso, o tratamento de
dados realizados pelos condomínios não possuem nenhuma
conotação econômica, mas visam
cumprir a Convenção e garantir a
segurança dos condôminos, bem
como efetuar o rateio das despesas
para o bom funcionamento do local
e cumprimento das obrigações assumidas. Esse é mais um fator para
embasar o entendimento daqueles
que não concordam com a aplicação da LGPD aos condomínios, em
consonância com o art. 4º.
Por outro lado, há juristas que
acreditam que os condomínios
precisam sim se adaptar, pois ela
foi inspirada no Regulamento Geral
de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) e incorporou muitas
das diretrizes e normas do regulamento europeu. O GDPR prevê que
será considerado responsável pelo
tratamento qualquer pessoa (singular ou coletiva), autoridade pública,

agência ou outro organismo que
“individualmente ou em conjunto
com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de
dados pessoais”. Se a LGPD é aplicável até mesmo às pessoas naturais,
não haveria motivo para excluir os
condomínios, que possuem inúmeras obrigações também impostas às
empresas.
Independentemente da LGPD,
os condomínios precisam estar
atentos ao tratamento e segurança
dos dados pessoais coletados e
compartilhados com terceiros para
evitar qualquer responsabilidade
pelo vazamento ou mau uso das
informações. Os dados colhidos
devem ser armazenados de forma
segura e sem exposição de forma
desnecessária.
Os condomínios também precisam fiscalizar as empresas contratadas para saber exatamente
como é realizado o tratamento e
segurança dos dados dos seus colaboradores, condôminos, prestadores de serviços e visitantes,
certificando-se que elas atuam
conforme as diretrizes da LGPD.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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A presidente Nely Aquino (Pode) lembrou que a Câmara dará acesso a todas as
informações necessárias para iniciar um
mandato. Referiu-se ao encontro como
uma iniciativa “para nos conhecermos um
pouco mais” e “para que vocês tenham
uma abertura de questionamento”. Segundo ela, “a Câmara Municipal nos ensina o
quanto a gente precisa um do outro”, o
que, para a presidente, é muito importante
para aprender a conviver com as diferenças
e respeitá-las. “A instituição sempre esteve
muito aberta. Contem conosco na construção dessa nova caminhada”, garantiu.
O segundo vice-presidente, Professor
Juliano Lopes (PTC), destacou a importância
de cada um defender a sua bandeira, “mas
que tenhamos muita responsabilidade,
e que possamos caminhar juntos”. Ele
colocou a questão do respeito como ponto
nevrálgico, citou que participar da Mesa
Diretora desta legislatura, que finda em
dezembro de 2020, foi “difícil, mas gratificante”. A segunda secretária, Marilda Portela (Cidadania), expressou a necessidade
de “diálogo” e “convivência harmoniosa”,

pois, “a partir do momento que você for
eleito não existe disputa. Fomos escolhidos
para a construção de uma cidade”. Portela
também elogiou a qualidade do trabalho
do corpo técnico e dos gabinetes.

Equipe técnica
O diretor do Processo Legislativo (Proleg), Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro,
afirmou que a equipe da Diretoria, responsável por todo o suporte aos vereadores
no processo de elaboração de leis, estará
“totalmente à disposição”, destacando:
“Nossa equipe não tem coloração. (...) O
que importa é que vocês possam exercer
plenamente seus mandatos”. Ele também
citou o sistema de participação em reuniões, estabelecido desde março de 2020
como medida de combate à COVID-19,
permitindo a presença física ou remota
de vereadores, assegurando, assim, que
pessoas do grupo de risco para COVID-19 ou
que tenham alguma comorbidade também
participem dos eventos: “O importante é
que não haja paralisação dos trabalhos”.

Prefeitura de Itabirito realiza a Semana
de Combate à Violência contra a Mulher

S

egundo o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, só
em abril deste ano no Brasil, houve um crescimento
de 37,6% nos chamados telefônicos para a Central de Atendimento
à Mulher (180), comparado com o
mesmo período em 2019.
Entretanto, os registros de Boletim de Ocorrência nas delegacias
foram reduzidos, evidenciando
a dificuldade das mulheres em
realizar a denúncia, devido ao
isolamento social. Ciente da gravidade da situação, a Prefeitura de
Itabirito realizou nos dias 23 a 27
de novembro, a Semana de Combate à Violência Contra a Mulher.
Foram realizadas ações gratuitas para incentivar a população a
refletir sobre o tema. Uma delas é
a campanha “Use a máscara, mas
não se cale”, com o objetivo incentivar a denúncia, não só por parte
da vítima, mas como um dever da

sociedade em geral. A mobilização
aconteceu em vários pontos da
cidade pelos agentes públicos da
Secretaria de Assistência Social.  
“A Semana de Combate à
Violência Contra a Mulher dá a
devida notoriedade ao assunto.
Discutir este tema com a população e fazer atividades de
conscientização têm sido cada
vez mais necessários. Temos que
dar relevância e publicidade ao
assunto! Não podemos deixar de
enaltecer os funcionários da assistência social que contribuíram
para que as ações da semana
aconteçam. Além disso, mesmo
com a pandemia, se preocupam
com os direitos dessas mulheres e
não paralisaram os atendimentos.
Portanto, a sociedade também
deve fazer a sua parte e não se
calar para situações de violências”, ressalta a Secretária de
Assistência Social, Juliana Costa.

Segundo Nely Aquino, a Câmara dará acesso a todas as informações necessárias aos novatos

Juiz de Fora alerta sobre importância da
manutenção dos cuidados contra dengue
Romeu Arcanjo

Secretária de
Assistência Social,
Juliana Costa

sobre um novo projeto, em andamento: segundo ele, Belo Horizonte será a primeira
Câmara a anexar um scanner no detector
de metais das portarias, permitindo detectar armas ou drogas, por exemplo. A
chefe da Seção de Custeio Parlamentar
contou aos presentes que, após a extinção da chamada “verba de gabinete” ou
“verba indenizatória”, em março de 2015,
o setor licita todos os materiais necessários para o funcionamento dos gabinetes
parlamentares.
Estiveram presentes os vereadores
eleitos Braulio Lara (Novo), Bruno Miranda (PDT), Ciro Pereira (PTB), Cláudio
do Mundo Novo (PSD), Fernanda Pereira
Altoé (Novo), Flávia Borja (Avante), José
Ferreira Projeto Ajudai (PP), Macaé Evaristo (PT), Marcela Trópia (Novo), Marcos
Crispim (PSC), Miltinho CGE (PDT), Nikolas Ferreira (PRTB), Professor Claudiney
Dulim (Avante), Professora Marli (PP),
Rogerio Alkimim (PMN), Rubão (PP),
Sônia Lansky da Coletiva (PT), Walter
Tosta (PL), Wanderley Porto (Patriota) e
Wilsinho da Tabu (PP).

No dia 25 de novembro na página do Facebook da Prefeitura de
Itabirito, todos foram convidados
acompanhar o debate online com o
tema “Masculinidades e Machismo:
Como os homens podem ser aliados
no combate à violência contra a mulher”. A palestra tem como objetivo
propor aos homens refletirem sobre a
relação entre o comportamento masculino e como ele pode impactar nos
índices de violência contra a mulher.
Foram convidados para a conversa a conselheira estadual de
juventude pelo Movimento ITA
LGBT, Julia Oliveira, e o maestro e
ativista social Flávio Bastos. A mediação foi feita por Nádia Vitorino,
presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social.
“Nós mulheres não podemos
vendar nossos olhos para a atual
situação de violência contra a mulher. Enquanto isso acontecer, seremos resistência”, declara Nádia.

C

huvas frequentes,
sol forte, aumento
da temperatura.
Combinação que
proporciona rapidez na
proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, motivo
para cuidado redobrado
por parte da população,
conforme alertou o coordenador geral de campo
da equipe de agentes de
endemias, Juvenal Marques Franco. Ele enfatizou
a importância de manter
a dengue sob controle, no
momento em que a cidade
já enfrenta a epidemia da
COVID-19.
As calhas devem ser
mantidas limpas e liberadas, para passagem de
água. Como as chuvas
dos últimos dias foram
acompanhadas de ventania, ele aconselhou às
pessoas verificarem se as
caixas d’água continuam

bem vedadas e as tampas
não saíram do lugar. Os
ralos, sejam internos ou
externos, também precisam ser mantidos limpos.
Não se pode esquecer
também das caixas que
ficam atrás das geladeiras,
e evitar que as bandejas
acumulem água.
Há pessoas que usam
tambores para recolher
água das chuvas. Segundo
o coordenador, esses utensílios têm que ser vedados
e o lixo e entulhos eliminados dos terreiros. Essa
preocupação se estende
à rua: copos e garrafas
plásticas não devem ser
jogados ali, entre outros
materiais que podem acumular água.
Cuidados são necessários também nos jardins, em especial os que
possuem bromélias. Essa
planta pode acumular
água, problema que pode

ser resolvido com furo
na parte de baixo da folha, jato forte de água
de mangueira, capaz de
expulsar a água parada,
ou borrifando água sanitária. Os pratos dos vasos
de plantas devem ficar
voltados para baixo ou
preenchidos com areia,
para não acumular água.
De acordo com o coordenador, é importante que
a população mantenha
os dez minutos semanais
para vistoriar as residências e eliminar os possíveis
focos do mosquito. Além
disso, ele pede que todos
recebam os agentes de endemias, e esclareceu que,
“durante a pandemia, os
profissionais não devem
entrar nas casas. As vistorias são feitas no entorno
(quintais), acompanhadas
de orientações aos moradores sobre prevenção e
combate à dengue”.

PMJF

N

o dia 25 de novembro, a Mesa
Diretora da Câmara Municipal
de Belo Horizonte realizou um
encontro informal com os novos
vereadores eleitos para a 19ª Legislatura
(2021-2024) com o intuito de recepcioná-los, apresentar as diretorias e outros setores da Casa e esclarecer dúvidas para que
os parlamentares organizem seus gabinetes para o exercício do futuro mandato.
Durante o evento, responsáveis pelas
áreas técnicas deram informações básicas
sobre as funções de cada setor. Os novatos
também puderam conhecer o Plenário
Amynthas de Barros, o principal, onde são
votados os projetos de lei e outras proposições antes do envio ao prefeito para sanção
ou veto. O painel de votação dava boas-vindas e exibia o nome dos novos vereadores.
Também foi distribuído a cada vereador
eleito um exemplar da Lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte (LOMBH) – o
equivalente municipal à Constituição – e
do Regimento Interno da CMBH, além de
uma mini-cartilha com informações básicas
sobre o início do mandato.

Também apresentaram suas respectivas áreas os chefes da Diretoria de Recursos
Humanos, Marco Aurélio Gomes Cunha;
Coordenadoria de Informática, Guilherme
Marques Millas; Escola do Legislativo,
Roberto Edson de Almeida; Procuradoria
(Proleg), Marcos Amaral Castro; Seção de
Sistema de Custeio Parlamentar (Secsic),
Kezia Patrocínio de Souza Pereira; e Superintendência de Segurança e Inteligência
(Supseg), Coronel Euler Pereira Queiroz.
A reunião também contou com a presença de um funcionário representando
a diretora de Administração e Finanças
(Dirafi), Sirlene Nunes Arêdes, além da
procuradora-geral adjunta, Izabella Santos
e Nunes.
Guilherme Millas contou que a equipe
de Informática está finalizando o sistema
eletrônico de proposições, possibilitando
que o protocolo seja feito por aplicativo
de smartphone, agilizando o processo. Já
o chefe da Segurança, esclarecendo que
a missão principal do setor é “fortalecer a
segurança física das pessoas, instalações e
a segurança pessoal do presidente”, falou

Bernardo Dias

Bernardo Dias

Mesa Diretora da Câmara de
BH recepciona vereadores eleitos

C I D A D E S

28 de novembro a 5 de dezembro de 2020

Resultado das eleições municipais em
Minas mostra pulverização partidária
Levantamento feito pela Associação Mineira de
Municípios (AMM), com dados do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), mostra que a pulverização partidária foi
uma característica marcante no resultado das eleições
para o Executivo municipal em Minas Gerais. Assim
como foi publicado em matéria no jornal O Tempo,
no dia 17 de novembro, a análise da AMM destaca
que, pela primeira vez desde a redemocratização,
nenhum partido político terá o controle sobre mais
de 100 prefeituras no estado. Neste cenário, as siglas
mais tradicionais perderam espaço para legendas mais
novas nas cidades mineiras.
Com vitória em 99 municípios mineiros, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) conta com o
maior número de prefeituras em relação aos outros
partidos. No entanto, a sigla teve queda na representatividade, já que, em 2016, conseguiu eleger 163
prefeitos. E esse fenômeno se repetiu no PSDB, que
também está entre os partidos com maior número
de filiados em Minas e que conseguiu se eleger em
87 municípios.
O terceiro partido mais vitorioso nas eleições
2020 foi o Democratas (DEM), que conquistou 84
municípios. A matéria destaca ainda que o PSD, partido criado em 2011, se consolidou como umas das
principais forças de Minas, mantendo o controle na
capital mineira, com a reeleição de Alexandre Kalil,
e em Betim, com Vittorio Medioli. De acordo com os
dados do TSE, a sigla aumentou de 55 prefeituras no
estado, em 2016, para 78 prefeituras neste ano.
O PP, que tinha contabilizado derrotas nas últimas
eleições, voltou a crescer, passando de 55 prefeituras
para 66 nesta eleição. O Avante passa a controlar 50
prefeituras, se destacando na política mineira. O PT
vem reduzindo o seu espaço e conseguiu eleger 26
prefeitos no último pleito. Como ainda tem duas candidatas no segundo turno – Marília Campos, em Contagem, e Margarida Salomão, em Juiz de Fora (ambas
lideraram a votação no primeiro turno) – a sigla pode
encerrar a eleição em Minas com 28 prefeituras.

QUEM SABE, SABE

PREFEITOS (AS) ELEITOS (AS) POR PARTIDOS
50

CIDADANIA

25

DEM

84

MDB

99

PATRIOTA

21

PC DO B

3

PDT

36

PL

41

PMN

7

PODE

16

PP

66

PROS

7

PRTB

2

PSB

48

PSC

18

PSD

78

PSDB

87

PSL

14

PT

26

PTB

38

PTC

1

PV

18

REDE

2

REPUBLICANOS

41

SOLIDARIEDADE

21

TOTAL

CANAL ABERTO
Apagão no Amapá serve de alerta no país. O
apagão ocorrido no Amapá deixou a população
em estado de calamidade pública e trouxe
lições que precisam ser discutidas seriamente.
É inaceitável deixar a população vários dias e
até semanas sem energia elétrica em pleno
século 21. No mundo atual, deixar cidades
sem eletricidade por muitos dias é desumano.
Todos sabem dos prejuízos que acarretam e não
existe desculpa, e sim culpados. As autoridades
competentes têm que dar uma resposta para
todos os brasileiros. Não há que houve falta
de planejamento num setor essencial como
é o de energia elétrica. A lição do Amapá
mostra a necessidade urgente do Brasil ter um
planejamento entre as fontes de energia, de
modo a oferecer tarifas de acordo com a renda
da população, sem se esquecer da segurança
de abastecimento. Nada mais justo que os
consumidores amapaenses sejam ressarcidos
por todos os prejuízos, inclusive isentando-os
do pagamento da conta de luz do último mês.

DPVAT não será cobrado em 2021. A Seguradora Líder, que faz a gestão do seguro obrigatório DPVAT, resolveu encerrar o consórcio que
gerencia o seguro a partir de 1º de janeiro de
2021. O objetivo é zerar o valor excedente das
apólices, hoje em torno de R$ 9 bilhões. Por
isso, o DPVAT não será cobrado pelos próximos
2 anos, o que é uma boa notícia porque os motoristas sempre têm essa despesa no início do
ano. Mas a Líder continuará sendo responsável
pelo pagamento de indenizações do seguro
obrigatório de acidentes. O DPVAT surgiu em
1988 e as fraudes são tão grandes que o valor
cobrado anualmente dos motoristas diminuiu
nos últimos anos. Calcula-se que a corrupção
nesse seguro foi usada para desviar R$ 4,8
bilhões do povo brasileiro. Enquanto isso,
muitas vítimas de trânsito permanecem sem a
assistência que lhes é direito. Que esse imposto
não volte mais.

849

04 MUNICÍPIOS EM 2º TURNO
TOTAL

4
853

PMU

Nova portaria do Mundo da Criança
em Uberlândia está 90% concluída

Mesmo com a pandemia, a
Prefeitura de Uberlândia, por meio
da Fundação Uberlandense do
Turismo, Esporte e Lazer (Futel),
segue promovendo importantes
melhorias no Parque do Sabiá.
Uma delas é a nova portaria do
Mundo da Criança, que está sendo
construída nos mesmos padrões
da portaria do bairro Santa Mônica, inaugurada no ano passado.
A obra já está 90% concluída e
é executada pela empresa M2
Engenharia e Construtora Ltda,
vencedora de licitação realizada
em junho.

De acordo com o projeto, o
local terá 83 metros quadrados,
revestimento e piso em porcelanato, duas catracas de entrada
e de saída (adultas e infantis),
câmeras de segurança, portões
de acesso para pessoas com
necessidades especiais, guarita
com banheiro, portão de serviço
para veículos e iluminação interna e externa de LED. “A nova
portaria oferece ainda mais
conforto e segurança a todos
os frequentadores do Parque
do Sabiá, além de deixar ainda
mais bonito um dos principais

cartões postais de Uberlândia”,
destaca o diretor geral da Futel,
Edson Zanatta.
No ano passado, foi inaugurada a portaria na entrada do
bairro Santa Mônica, construída
através de uma parceria público-privada entre a Futel e a MRV
Engenharia. Em breve será feita a
licitação para que tenham início
as construções de outras duas
portarias: uma na entrada da
piscicultura e outra na entrada do
bairro Tibery, ambas nos mesmos
moldes das portarias do Santa
Mônica e do Mundo da Criança.

Advogado & Jornalista
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Confira o quadro:
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Senado aprova projeto sobre discriminação.
O Senado aprovou um projeto aumentando a
pena para crimes cometidos por discriminação
no Brasil. A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) em 2015 e resgatada
após a morte de João Alberto Silveira Freitas,
homem negro espancado por dois seguranças
em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. No Brasil, os projetos de lei somente são
discutidos e aprovados depois que acontecem
tragédias. Estamos vivendo num mundo com
os nervos à flor da pele, no qual uma discussão
no supermercado torna-se pretexto para se
transformar num crime brutal. A intolerância
vem ganhando impulso há muitos anos devido
a vários fatores. Hoje se disputa emprego, espaço etc, porque a população mundial cresceu
muito. O problema no Brasil nunca foram as
leis, mas o fato delas nunca terem sido cumpridas. Se o texto da Constituição de 1988 fosse
seguido à risca o país seria mais justo.

Lais Cruz e Valdez Maranhão em noite
animada no Santa Tereza, em BH

PBH ALERTA PARA O AUMENTO DA COVID-19
A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir no
Brasil e já é a maior desde maio. Em Belo Horizonte não é diferente.
Nesta semana, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado,
fez um alerta para a população de Belo Horizonte sobre o aumento
na ocupação de leitos para pacientes com COVID-19. De acordo com
ele, o avanço do contágio vem acontecendo porque as pessoas de
classes mais favorecidas estão saindo para participar de inúmeras
festas. Os mais infectados estão na faixa etária entre os 20 e 40 anos.
As pessoas acham que a pandemia acabou e estão fazendo festas em
prédios e sítios, sem contar que muitos estão viajando, deixando de
cumprir o isolamento social e as medidas sanitárias de prevenção. É
importante dizer que a descoberta da vacina não significa um controle
rápido da doença, já que cada etapa do processo tem seus desafios

PREÇOS DA CARNE NÃO PARAM DE SUBIR
Os brasileiros, mais especificamente, os mineiros terão muitas
dificuldades de comprar o peru para a tradicional ceia de Natal.
Faltando algumas semanas para a festa, os consumidores estão um
pouco desanimados com os preços. As carnes de boi, porco e aves
passaram a ser um desafio muito grande tanto para produtores como
para consumidores. A carne bovina, por exemplo, não tem mais como
aumentar. Seu custo está inviável para o consumidor e traz preocupação para o pecuarista, que terá dificuldade em repassar novos custos.
Do lado do consumidor, o desemprego elevado, o fim do auxílio
emergencial e as incertezas da economia o colocam cada vez mais
distante dessa proteína. Ou seja, a carne ficou elitizada. E o pior de
tudo é que a previsão de alta do produto ocorrerá até fevereiro de 2021.

MORTE DO JOGADOR MARADONA
Esta semana o mundo do futebol ficou triste com a morte de
Diego Armando Maradona. Considerado o melhor jogador argentino de todos os tempos e um dos melhores do mundo, Maradona
morreu aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória em
casa. Recentemente, ele passou por uma cirurgia para retirada
de um coágulo no cérebro. Durante o período de internação, teve
crises de abstinência devido ao vício em medicamentos e bebidas.
O jogador colecionou inúmeros problemas extracampos, tais como
drogas, bebidas e envolvimento com diversas mulheres. No entanto,
dentro de campo era um gênio e ganhador de inúmeros títulos,
entre eles, a Copa do Mundo de 1986, no México, oportunidade em
que a crônica esportiva mundial disse que ele carregou o time nas
costas e ganhou praticamente sozinho, marcando gols maravilhosos.
Para os amantes do futebol, Maradona ficará vivo para sempre.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Futebol perde espaço para o
ciclismo durante a pandemia
A prática de esportes coletivos, bastante
comum no Brasil, sofreu grandes impactos
com a pandemia do novo coronavírus. É que
devido ao isolamento social e a necessidade
de distanciamento entre as pessoas, desempenhar atividades de contato se tornou
quase impossível. Por consequência disso, as
modalidades individuais ganharam evidência, segundo mostra um estudo organizado
pela Semexe, startup do setor esportivo.
A análise mostra que mais de 50% dos
brasileiros reduziram a prática de exercícios
físicos entre fevereiro e outubro. O futebol,
esporte mais influente do país, foi bastante
afetado. Cerca de 90% dos entrevistados na
pesquisa ainda não retornaram às quadras
ou gramados. Outras modalidades também
apresentam decréscimos, como artes marciais (-83%), vôlei (-67%), natação (-53%)
e musculação (-46%).
Mas o brasileiro não quis ficar parado
e, por isso, as atividades individuais tiveram
crescimento. Para 89% dos entrevistados,
essas modalidades são mais seguras do que os
esportes coletivos. Neste aspecto, destacam-se
os exercícios funcionais, com aumento de 36%,
assim como o ciclismo em algumas regiões. Em
Minas Gerais o crescimento do pedal foi de 15%.
Para o cofundador da Semexe, Rafael
Papa, os cidadãos tiveram que mudar seus
hábitos gerais e pessoais na pandemia.
“Muitos espaços fechados, evitar contato
físico e com a capacidade reduzida são
fatores preponderantes para que o futebol
e outras atividades apresentassem queda.
Por outro lado, é interessante analisar que os
esportes individuais ascenderam. Ou seja, a
população buscou novos métodos”.

Iniciando a prática

SPTRans

Ele acrescenta que diversos motivos
contribuíram para o crescimento do
ciclismo, dentre eles o fato da modalidade já estar ganhando o coração dos
brasileiros há um tempo. “A pandemia
apenas intensificou isso. A relação das
pessoas com a bicicleta vem desde
a infância e, agora, ampliamos esse
prazer e os horizontes de oportunidade.
Pedalar é simples, envolve muitas partes
do corpo e, ainda, pode ser associada à
mobilidade urbana. Os benefícios não
são apenas ao ciclista, mas também ao
meio ambiente”.
Rafael acredita que o fomento do
ciclismo indica que as pessoas querem se
manter saudáveis. “O esporte, no geral,
é fundamental para combater centenas
de doenças. Um indicador interessante
obtido na pesquisa diz respeito ao fato de
que 89% dos respondentes julgam o ato
de pedalar como sendo importante para
a saúde mental. Então, o ciclismo se apresenta como uma das melhores soluções
para o dia a dia”.

Prática traz inúmeros benefícios ao corpo, principalmente para o coração

O advogado Ricardo Virgilli possui uma
bicicleta há cerca de 4 anos, mas nunca
tinha usufruído. Com a pandemia, deixou
de ir para a academia e um dia precisou ir
ao banco e foi pedalando. “Depois disso,
ando de bike pelo menos 40 minutos
diariamente”.
Mesmo após a reabertura das academias, ele prefere pedalar, pois ainda acha
delicado voltar. “Depois da vacina, vou
tentar conciliar os dois. Escolho horários
bem vazios para andar de bicicleta e,
assim, não tenho contato com ninguém”.

O educador físico Paulo Gentil fala
sobre os benefícios do ciclismo. “É uma
das formas mais eficientes de promover
melhora na sua capacidade cardiorrespiratória. A pessoa pode ganhar força e massa
muscular similar ao que se consegue com a
musculação, pois irá fazer um movimento
de alta intensidade”.
Para iniciar a prática, ele explica que é
interessante que o indivíduo tenha conhecimento de sua condição física. “Saber se não

SERGIO MOREIRA
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

COVID-19 nos clubes
O mundo está passando
por uma das maiores crises da saúde, o COVID-19,
que começou na China em
dezembro do ano passado,
espalhou pelo mundo em
março quando começaram
os primeiros casos na China
e países da Europa, causando mortes, prejuízos econômicos em todos os cinco
continentes. O mundo parou
por causa da pandemia, no
mundo já foram infectados
mais de 59 milhões de pessoas, matando cerca de 1
milhão 400 mil indivíduos,
já no Brasil foram infectados
mais de 6,1 milhões de pessoas, enquanto que 170 mil
morreram.
Os casos estavam estáveis, infelizmente no mês de
novembro o número de infectados e mortes aumentou
bastante em vários países
pelo mundo e no Brasil.
Um levantamento feito
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aponta
que, até o fim do primeiro
turno do Campeonato Brasileiro, 20% dos atletas das
competições masculinas
profissionais e de base organizadas pela entidade já

tinham sido contaminados
pelo novo coronavírus, levando em conta exames PCR
e sorológicos feitos.
As informações registradas pela CBF junto aos
clubes servem como balizamento para referendar uma
nova onda na Série A. Até
o fim do primeiro turno do
Brasileirão, foram 97 contaminados. Apenas na semana
passada, o número de jogadores infectados, segundo
levantamento da CBF, passou
de 60. Todas as equipes são
obrigadas a fazerem os exames de PCR e sorológicos,
2 dias antes das partidas, e
enviarem os resultados para
a confederação.
Segundo a Comissão
Médica da CBF está havendo
um descuido geral da população. Isso inclui uma baixa
de guarda dos atletas e
clubes devido a maior aglomeração em aeroportos,
hotéis e idas à praia e isso
valem para todos, inclusive
os jogadores.
Todos nós estamos sujeitos a COVID-19, a prevenção é fundamental uso de
máscara, lavar as mãos,
passar álcool em gel, dis-

tanciamento de 2 metros
das pessoas, etc.
A entidade recebe gradativamente atualizações sobre
o cenário e passou a compilar os estudos analíticos de
cinco em cinco rodadas. O
recorte que a CBF já registrou até a semana passada
abrange 6.604 jogadores,
com 1.323 já positivos, considerando sete competições
(quatro divisões profissionais, além do sub-20, sub-17
e aspirantes), esses dados
sem contar as comissões
técnicas, diretores de futebol
e diretores dos times.
Essas informações se
referem a exames PCR e
sorológicos, contando, portanto, jogadores que tiveram o vírus antes mesmo
do início do Brasileiro, em
competições estaduais ou
outros torneios. Infelizmente vamos ter que continuar
com as prevenções até que
as vacinas estejam à disposição de todos. Temos
confiança que os institutos
de pesquisas médicas estão
intensificando os estudos e,
em breve, teremos os imunizantes e o mundo volte
ao normal!
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tem nenhum fator de risco que o impossibilite de se exercitar. É interessante também
ter opções técnicas básicas de segurança”.  
Gentil acrescenta que é essencial
pesquisar sobre a altura adequada do
banco, pedal, guidão e ajustes para deixar
a bicicleta mais confortável. “A pessoa
deve escolher o equipamento de acordo
com o tipo de ambiente que vai pedalar.
Isso envolve segurança, amortecimento e
conforto”.

Impacto econômico
O fomento do ciclismo fez crescer a demanda por bicicletas. De
abril a agosto deste ano, houve um
aumento médio de 87% na busca
quando comparado ao mesmo
período do ano passado. Essa alta
gerou impacto no setor: atrasos no
fornecimento de peças levaram a
um desabastecimento do mercado.
Em BH, as lojas acumulam filas de
espera.

José Reynoso Fernandez conquista o penta
brasileiro Senior Top 2020 na Hípica Paulista

N

o dia 22 de novembro,
o cavaleiro paulista José
Roberto Reynoso Fernandez Filho com seu
Azrael W, mais premiada dupla
em atividade no país, conquistou
o título brasileiro Senior Top 2020
na Sociedade Hípica Paulista e, de
quebra, garantiu tri consecutivo e
penta na história da competição
2020/2019/2018/2016/2015.
Mas o resultado não veio fácil.
Após vencer as duas primeiras
parciais sem cometer uma única
falta, Zé Roberto e Azrael perderam
16 pontos na 1ª passagem do GP,
1.60m, e com uma recuperação
espetacular no 2º percurso fizeram pista limpa fechando com 16
pontos perdidos (pp), resultado
que viria a lhe garantir o penta.
Os percursos foram armados pela
course-designer internacional Marina Azevedo.
Enquanto Marcello Ciavaglia
com Garuda GR, que antecedeu
a entrada de Zé Roberto e vem de
vitória no GP Indoor da Sociedade
Hípica Paulista em 1º de novembro,
fecharam a 1ª volta com uma falta
e fizeram pista limpa na 2ª, totalizando 20 pp, conquistando assim o
vice-campeonato. Último em pista
por ser líder parcial com 13 pp na
corrida pelo título, Stephan Barcha
com Atomic des Luthiers, acabou
cometendo duas faltas, fechando
o campeonato na 3ª colocação
com 21 pp.

Luis Ruas

Nat Macedo

“Não posso olhar e criticar meu
cavalo (Azrael de 15 anos) com
tudo que ele já me deu. Infelizmente na primeira não fizemos uma
boa distensão, entrei um pouco
frio e cometi uma falta no número
e perdi um pouco a concentração e
a porta abriu. Mas quando eu saí e
estava menos de uma falta do título, eu sabia que o jogo ainda podia
ser virado”, destacou Zé Roberto.
“Dependia de mim entrar lá e fazer
o meu zero e contar com que fosse
minha estrela novamente e graças
a Deus ela brilhou. Só tenho a
agradecer a todas as pessoas que
torcem pela gente, toda minha
equipe, tratadores, cavaleiros,
veterinário e amigos e todos que
estão por aí. Obrigado a todos!”,
finalizou o campeão, que garantiu
a fatia de R$ 45 mil de um total R$
120 mil em jogo.

Curiosamente, em 2019, o
placar do Campeonato Brasileiro
Senior Top foi o mesmo: Zé Roberto, campeão, e Marcello, vice. A
disputa também foi válida pela 5ª
de 9 etapas do ranking brasileiro
senior top. Marcello manteve a
liderança parcial com 227,5 pontos.
José Roberto subiu da 4ª para 2ª
posição, agora com 220,5 pontos.
E Lúcio Osório que era vice líder e
fechou o Brasileiro na 5ª colocação
agora é 3º, 187 pontos.
Nos próximos dias a caravana
do hipismo brasileiro estará Internacional e Nacional de Saltos
do 82º Aniversário da Sociedade
Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro,
onde o GP será válido como etapa
seletiva da liga sul-americana para
a final da Copa do Mundo 2021
e 6ª Etapa do ranking brasileiro
senior top.

