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Seis em cada 10 brasileiros
não realizam sonhos por falta
de planejamento financeiro
Divulgação

A

crise do novo coronavírus
fez crescer a preocupação
com as finanças e a vontade de aprender mais sobre
controle financeiro. Isso é o que
mostra uma pesquisa produzida em
parceria pelo Instituto Locomotiva e
pela Xpeed. Um dado que chamou
a atenção é que 63% dos brasileiros
observaram que a situação financeira tem interferido na realização
de seus sonhos, ou seja, seis em
cada 10 brasileiros. O estudo revela
ainda que sete em cada 10 pessoas
passaram pela experiência de não
ver as contas fecharem nos últimos
12 meses e que 90% gostariam de
saber como investir e planejar recursos para o futuro.
Economia – Página 4

o tempo todo. Cria histórias elaboradas, convincentes e realistas. É como
um hábito. Ele não consegue dizer a
verdade sobre quase nada”, explica
o psicólogo Leonardo Morelli.
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O que muda na prática
com a nova Lei Geral
de Proteção de Dados?

Visão política
diferente não impede
relacionamento amoroso

Diversas empresas e até mesmo pessoas físicas
trabalham com dados pessoais de milhares de
clientes. A segurança é essencial para evitar que
eles sejam expostos ou vazados. Nesse sentido,
após quase uma década em discussão, a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada e já
está em vigor no Brasil. “As companhias estarão
sujeitas a um conjunto de regras jurídicas para coleta, armazenamento, manipulação, processamento
e compartilhamento das informações. Pela nova
legislação, elas terão que ter o consentimento do
usuário para realizar tal prática”, explica Gustavo
Fiuza Quedevez, advogado especialista em privacidade de dados e tecnologia.

Apesar de o Brasil ter vivenciado nos últimos
anos inúmeros casos de rompimento de relações
de amizades, amorosas e familiares devido ao
alto nível de polarização política, a maior parte
dos brasileiros (76%) afirma que concordaria ir
a um encontro com alguém que pensa diferente
politicamente. É o que aponta pesquisa do Happn,
que também mostrou que para sete em cada 10
usuários é melhor que o tema seja evitado na mesa.
“Tendemos a querer, escolher e influenciar pessoas com nossas crenças e opiniões, mas devemos
lembrar que o outro tem o direito à escolha e que
você não deve se sentir frustrado ou contrariado por
isso”, avalia a psicóloga e sexóloga, Fabiana Bacelar.
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Odelmo Leão

Alexandre Kalil

Divulgação

Saúde, contudo, não existem dados
oficiais a respeito. Estima-se, porém,
que exista 1 milhão de indivíduos
acometidos pelo problema no Brasil. “O mitômano mente quase que

Divulgação

A mitomania é um adoecimento
psíquico que leva uma pessoa a
mentir constantemente. O quadro
é compreendido como uma patologia pela Organização Mundial da

Três atuais prefeitos têm
condições de disputar o
governo de Minas em 2022
Divulgação

Mitomania: mentir pode ser doença

Vittorio Medioli

N

ão é apenas o prefeito Alexandre Kalil (PSD), reeleito no
primeiro turno, que tem cabedal para pleitear voos mais
altos. Dois outros nomes também podem ambicionar o
governo de Minas, como são os casos de Odelmo Leão,
mandatário de Uberlândia, e Vittorio Mediolli, prefeito de Betim. Os
três são conhecidos, se reelegeram e contam com o apoio popular.
Resta saber quem conseguirá jogar melhor o jogo político em 2022.
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Vendas da Black Friday decepcionam 65% dos lojistas de BH
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LGPD: lei muda a forma como as empresas
utilizam os dados pessoais de clientes
Arquivo pessoal

Daniel Amaro

D

epois de quase 10 anos de discussão no Congresso Nacional,
finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada e começou a vigorar em setembro deste ano. Seu objetivo
é impedir o vazamento de informações pessoais e estabelece uma série
de medidas que devem ser adotadas por empresas e órgãos públicos e
privados. A Lei nº 13.709/18 representa um grande avanço para o Brasil,
sobretudo, no quesito estilo de vida digital. Para esclarecer mais sobre
este tema, o Edição do Brasil conversou com Gustavo Fiuza Quedevez,
advogado especialista em privacidade de dados e tecnologia.

O advogado Gustavo Fiuza Quedevez

O que é a LGPD?
Essa lei veio para regulamentar e colocar limites
no tratamento de dados pessoais por empresas
públicas e privadas ou até mesmo por pessoa física.
Isso significa que as companhias estarão sujeitas a
um conjunto de regras jurídicas para coleta, armazenamento, manipulação, processamento, compartilhamento das informações. Pela nova legislação,
elas terão que ter o consentimento do usuário para
realizar tal prática. A General Data Protection Regulation (GDPR), norma vigente na Europa, serviu de
inspiração para a sanção da LGPD no Brasil.

“A principal transformação
está na forma de como
a pessoa terá acesso e
transparência sobre o
uso de seus dados”

Quais tipos de dados especificamente serão protegidos?

É preciso criar algum setor novo
dentro da empresa para isso?

Qualquer dado que identifique uma pessoa,
como nome completo, CPF, localização, e-mail,
numeração de documentos e de cartões de
crédito, entre outros. Existem ainda aqueles que
possam vir a identificar a partir do cruzamento
com outras informações. Também inclui os
chamados dados sensíveis, que são passíveis
de discriminação se expostos, como posições
políticas e religiosas.

As empresas precisarão ter compromisso
para se adequar aos termos da LGPD. Não
necessariamente criar uma nova área, mas
obedecer a uma série de processos. Elas terão
que contar com a figura do encarregado pelo
tratamento de dados pessoais, responsável
por armazenar, manipular e trabalhar as informações. Também caberá a ele avaliar as
reclamações dos titulares dos dados, receber
comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), orientar funcionários
e contratados, bem como executar outras
atividades em relação ao assunto.

O que muda para o cidadão com a
sanção da lei?

Como a norma impactará o mundo
corporativo?

A principal transformação está na forma de como
a pessoa terá acesso e transparência sobre o uso de
seus dados. O cidadão pode solicitar para as empresas
quais informações coletou, como as armazena e para
quais finalidades. Tem o direito ainda de pedir que
elas sejam excluídas quando quiserem. Por exemplo,
um laboratório que possui acesso a dados de saúde
e documentos pessoais ou ainda um empregador
que colhe informações de seus funcionários, seja para
registro, cadastro no INSS ou quaisquer outros procedimentos. Eles precisam da autorização do indivíduo
para poder tratar. Antes, cada empresa tinha seu termo
de consentimento próprio. O Marco Civil da internet e
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) já traziam a
questão da privacidade e segurança dos materiais, mas
a LGPD é específica e atende de maneira mais ampla.

Haverá uma série de mudanças, principalmente
para empresas que tratam os dados pessoais.
Uma das coisas que acontece no mundo virtual é
as empresas buscarem saber as preferências dos
consumidores que utilizam seus apps ou plataformas. A partir das informações armazenadas
conseguem verificar seu perfil para oferecer serviços
ou produtos. Muitas vezes elas são guardadas até
mesmo sem que o usuário saiba. Acessam histórico
de compras, buscas e navegação na web. Hoje em
dia, se eu pesquisar por um celular na internet o
anúncio do aparelho vai aparecer em diversas outras páginas. Com a LGPD, os usuários vão precisar
consentir, saber quais dados são coletados e com
qual objetivo.

A LGPD será aplicada para todas
as companhias, independente do
porte?
Sim, incluindo as micro e pequenas empresas
e pessoas físicas que sejam responsáveis pelo
tratamento de dados pessoais. Todos estão
sujeitos as mesmas regras determinadas pela
lei e precisarão se adaptar. É importante que
comecem a buscar informações agora sobre a
LGPD ou uma assessoria especializada para que
o orçamento que elas podem investir seja explorado da melhor forma possível. Existem projetos
para todos os bolsos.

Quem vai fiscalizar?
A lei criou a ANPD, órgão responsável por
zelar, implementar, fiscalizar e multar. Porém,
a norma ainda precisa passar por uma série
de regulamentações e definir alguns procedimentos.

O que acontece em caso de descumprimento?
A LGPD tem um conjunto de sanções para o caso
de violação das regras previstas, como aplicação
de advertência e multa de até 2% do faturamento
global da empresa, limitada a R$ 50 milhões.
Além disso, a lei traz a possibilidade do bloqueio
ou eliminação dos dados pessoais relacionados à
irregularidade, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e proibição parcial ou total
da atividade de tratamento.
O fato da lei estar em vigor, mas as sanções
ainda não estarem sendo aplicadas, passa a
sensação para as empresas de que ainda não é
preciso se adequar. Isso porque as penalidades
específicas só entram em vigor em agosto de
2021. No entanto, o Ministério Público e até mesmo o Procon possuem legitimidade para exigir o
cumprimento. É importante que os empresários
comecem a adotar os procedimentos necessários
o quanto antes para conseguirem se adaptar aos
termos da lei.

EDITORIAL

Itamaury Teles

Coronavírus x Turismo

O

segmento de turismo e lazer de Minas está com um discurso
afinado em relação às projeções para o próximo ano, cuja
avaliação aponta para um viés positivo, até porque, todos
esperam pela chegada da vacina contra a COVID-19. Como
propalada, existe a possibilidade de vacinação ainda para dezembro,
mas o certo mesmo seria para os primeiros meses de 2021.
Do ponto de vista da realização dos eventos, já existe um planejamento mais sólido, segundo analisa o representante do Convention & Visitors
Bureau do Estado de Minas Gerais, Hernani de Castro Junior. Ele faz couro
com os demais integrantes da cadeia produtiva ao dizer que a realização
da Feira de Artesanato no Expominas foi o pontapé para a retomada de
grandes acontecimentos promocionais em Belo Horizonte.
Registra-se, neste ínterim, o pensamento do empresário e ex-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais
(Abav-MG), Antônio da Matta, ao propalar um otimismo com cautela.
Ele pressupõe que, diante do isolamento social, a situação das empresas
fica à mercê das decisões das autoridades de saúde. Matta acrescenta
ainda que para garantir o incremento do atendimento aos interessados,
muitas agências tiveram que se reinventar e, como o mercado não tem
piedade, as maiores foram e estão mais prejudicadas.
Nesta cadeia, pode se garantir que a aviação foi extremamente
lesada. Especialistas fazem um paralelo: nos meses de abril e maio não
se registrou voos nem externos e internos. Grandes aeroportos, como
Congonhas, em São Paulo, permaneceram fechados durante semanas
seguidas. A partir de julho, as restrições começaram a aliviar, porém uma
nova onda internacional forçou novamente a paralisação na Europa,
Estados Unidos e Ásia.
Experiente conhecedor desse sistema, Carlos Dias, gerente regional
da TAP em Minas e Espírito Santo avalia que as empresas com atendimentos no Brasil estão com uma situação ainda melhor, pois operam,
mesmo que de maneira incipiente, para atender ao mercado interno. Ele
acrescenta que é tudo muito complexo, tendo em vista a realidade das
companhias que antes realizavam cinco itinerários diariamente e agora
fazem um ou dois no máximo. Dias afirma ainda que tudo se nivela
ao patamar da especulação. A própria Tap está apenas com dois voos
ligando Belo Horizonte a Portugal por semana, transportando passageiros
especiais, ou seja, os que residem em um dos dois países.
É claro que todos desejam retomar a normalidade, no entanto,
assim como os demais setores, o turismo também espera pela chegada
da vacina. Em outras palavras, a ciência terá de prevalecer para o bem
dos brasileiros e da própria comunidade mundial. Em geral, todos estão
sobressaltos, vivendo e protagonizando um desânimo assustador. Entretanto, com responsabilidade e o cumprimento das normas sanitárias,
tudo isso vai passar.

Escritor e jornalista

Novembro Azul e a saúde parcial do homem

O

riginado na Austrália, em 2003,
um conjunto de iniciativas que
ficou conhecido como “Novembro Azul” converteu o penúltimo
mês do ano em símbolo para a saúde do
homem, no Brasil e no mundo.
A recomendação do Ministério da
Saúde, aos gestores estaduais e municipais, é para que os agentes comunitários
da área sejam qualificados para informarem aos homens e seus familiares sobre a
importância do cuidado integral à saúde e
que saibam identificar os sinais e sintomas
do câncer de próstata e a necessidade de
procurar a unidade de referência.
Com efeito, diferentes estratégias de
conscientização sobre a importância da
prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina
deveriam ser realizadas. Todavia, não é o
que se vê, no Brasil.
Aqui, “Novembro Azul” passou a ser
sinônimo do mês em que o homem deve
ser submetido ao exame de toque retal,
que o marketing já se apressa em promover a mudança de sua denominação
para de “inclusão digital”, como se isso
reduzisse um pouco a aversão masculina
a essa inspeção invasiva e aviltante aos
padrões machistas tupiniquins.
Como acabamos de assistir em todas
as mídias, quando havia referência ao
“Novembro Azul”, o foco era apenas no
exame de toque retal e no PSA, deixando
às calendas gregas os demais problemas
masculinos, como se a saúde da próstata
resumisse toda a gama de problemas que
gravitam em torno do homem.
O que pouca gente sabe é que o
Ministério da Saúde e Instituto Nacional
do Câncer (Inca) não recomendam o rastreamento do câncer de próstata, isto é,

a busca frenética pelo tumor maligno, por
meio de exames rotineiros de toque retal
e do PSA (Antígeno Prostático Específico),
sem que haja alguma motivação.
Em nota técnica conjunta, MS e Inca
estão em sintonia sobre as principais causas de morte que atingem a população
masculina, encabeçadas por fatores externos (acidentes, violências, suicídios), doenças dos aparelhos circulatório, digestivo
e respiratório; neoplasias, dentre outras.
As neoplasias (tumores) representam
15% do total das mortes no Brasil. Dentre
essas neoplasias está o câncer de próstata
com 14% desse percentual, o que resulta
em 0,93% das mortes anuais, sendo que
90% dessas mortes atingiram pessoas
com mais de 65 anos.
Dentre o conjunto de enfermidades,
o câncer de próstata apresenta taxas de
mortalidade muito inferiores a de outras
doenças que acometem os homens,
segundo a NTC. Enquanto as doenças do
aparelho circulatório, por exemplo, foram
a causa de 26% das mortes de homens, o
câncer de próstata atingiu a menos de 1%
dos óbitos (14% de 15% das neoplasias)...
Por isso mesmo, as taxas de incidência do câncer de próstata vêm causando
debate mundial sobre a real efetividade
do rastreamento. Há, em contrapartida,
ponto de consenso quanto à necessidade
de diagnóstico precoce por profissionais
da atenção básica, para identificar os
principais sinais e sintomas e providenciar
o encaminhamento, para confirmação
diagnóstica e tratamento em tempo
oportuno.
Outro ponto importante, na opinião
das autoridades, diz respeito às orientações que os homens devem receber quanto aos riscos e benefícios do rastreamento,

caso queiram realizá-lo, para tomarem
decisões claras quanto a se submeterem
ou não aos exames.
No Brasil – assim como na Austrália,
Canadá, Reino Unido, dentre outros
países - , o Ministério da Saúde não recomenda, repetimos, a organização de
programas de rastreamento do câncer
de próstata. Este posicionamento está
amparado em evidências científicas
que apontam “mínima redução da
mortalidade por câncer de próstata por
meio de programas de rastreamento,
acompanhada por uma série de possíveis
danos à saúde do homem”.
Os malefícios evidenciados nos estudos e relacionados à prática do rastreamento são: o resultado falso-positivo do
PSA, que provoca ansiedade no homem
e nos seus familiares, e leva à realização
de exame mais invasivo, como a biópsia;
o sobrediagnóstico de um câncer que
não evoluiria clinicamente e não causaria
prejuízo à saúde do homem; e o sobretratamento, consequência inerente ao sobrediagnóstico, que pode levar a problemas
graves que interferem na qualidade de
vida do homem, como a disfunção erétil,
a incontinência urinária, os problemas
intestinais, além da própria morte.
Diante desse quadro, as autoridades
consideraram o balanço bastante desfavorável entre os possíveis benefícios e os
riscos do rastreamento, razão pela qual
não o recomendam.
Resumindo, se não houver sinais e
sintomas para serem avaliados, deixe a
vida te levar, pois quem está em busca de
saúde não deve procurar doença.
O que mais me intriga, todavia, é que
essas conclusões nunca são divulgadas ao
grande público. Por que será?
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VIGÍLIAS

Além de Alexandre Kalil, outros prefeitos
podem disputar o governo de Minas

Julvan Lacerda comanda a AMM
e é o prefeito de Moema

Não foi apenas Kalil que saiu fortalecido das
bases eleitorais neste ano. O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda,
considerado um autêntico político representante
de classe, também se destaca, pois no comando da
associação foi capaz de defender os seus associados
com muita destreza.

Odelmo Leão comanda Uberlândia,
o segundo colégio eleitoral de Minas

A sucessão
do governador
Romeu Zema
não deverá
ficar restrita
ao projeto de
Alexandre Kalil
como opositor
ao Palácio
da Liberdade

Campanha marcada por acusações
Penido , Wesley e Fausto acusaram o chefe de
gabinete de João Marcelo, Leonardo Ângelo Costa

Consta nos bastidores da política que quando foi candidato
à Presidência da Assembleia há 2 anos, o atual presidente
Agostinho Patrus (PV) teria contado com a simpatia do governador Romeu Zema (Novo).
Cena um: no entanto, de acordo com comentários ouvidos
na própria Casa Legislativa, Patrus estaria já conversando politicamente para se tornar companheiro de chapa na possível
candidatura do prefeito Alexandre Kalil (PSD) ao governo de
Minas.
Cena dois: neste caso, os aliados Patrus e Zema, se tudo
ocorrer como está sendo desenhado, ficariam em lados opostos
daqui a 2 anos. É aguardar para conferir...
Cena final: essa aproximação entre Kalil e Patrus teria
as bênçãos do megaempresário e prefeito de Betim, Vittorio
Medioli.

Após o resultado das urnas, constata-se
igualmente o sucesso do prefeito de Uberlândia,
Odelmo Leão (PP), reeleito com 70,34% dos votos. Essa é a quarta vez que ele vai administrar a
cidade. Odelmo também exerceu cinco mandatos
de deputado federal. Alem do mais, Uberlândia
é, hoje, o segundo colégio eleitoral do estado,
ficando atrás apenas de Belo Horizonte. Influente
dentro do Partido Progressista, o prefeito pode ser
um nome a ser lembrado para disputar o governo
de Minas.
Julvan Lacerda, Odelmo Leão e Vittorio Medioli,
politicamente, têm o mesmo perfil que os credenciam a pleitearem uma disputa ao governo do Estado. Especificamente em relação a Medioli, há uma
informação não oficial de que ele tem pretensão de
se colocar na lista de pré-candidato, fazendo parte de
uma composição na qual Kalil seria deslocado para
a disputa nacional. O prefeito de Betim é uma figura
bem-sucedida também no mundo dos negócios,
foi deputado federal, nunca perdeu uma eleição e
comanda uma cidade com um grande contingente
eleitoral.
Do ponto de vista de articulação entre lideranças
políticas, Mediolli daria de goleada em Kalil, Odelmo
e Julvan. Contudo, como o pleito majoritário só
ocorrerá daqui a 2 anos, tudo vai ficar no mesmo
status de hoje até os próximos passos para a eleição
ao governo de Minas.
Nenhum desses nomes é mencionado para
disputar o Senado em 2020, mas todos sabem que
haverá uma vaga para a Casa Alta do Congresso,
uma vez que o atual senador Antonio Anastasia vai
encerrar seu mandato.

Sucessão na Granbel
A prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB), segundo
amigos, já estaria se posicionando como pré-candidata à presidência da Associação dos Municípios da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (Granbel). É esperar e conferir...

Político influente
Um levantamento informal indica que o deputado estadual
Arlen Santiago (PTB) teria participado da eleição de 52 prefeitos de maneira vitoriosa, especialmente no Norte de Minas.

Comentarista cáustico
O sociólogo Luis Flávio Sapori, ao fazer comentários na
Rádio Itatiaia, discorreu sobre a segurança em Minas e no
Brasil. Ao final de sua fala acrescentou: “relativamente ao
Rio de Janeiro, não vejo uma luz no fim do túnel. Tudo lá é
muito confuso por causa de envolvimentos de muitos setores
clandestinos”, disparou.

Dose dupla
Médicos e cientistas comentam que o Brasil não deve ficar
pensando em ter a apenas um laboratório produtor de vacinas
contra a COVID-19. O ideal, segundo eles, é começar a vacinação com pelo menos dois fornecedores do produto para evitar
a falta dos frascos para atender a população. O problema,
neste caso, é a briga política entre o Palácio do Planalto e o
Palácio dos Bandeirantes de São Paulo. Um absurdo, diga-se
de passagem!

Vittorio Medioli é uma
liderança em Betim

Divulgação

Os bastidores da eleição de
João Marcelo em Nova Lima
Nova Lima é considerada uma pérola do mundo
político mineiro por sua localização estratégica, suas
riquezas naturais e minerais e, principalmente pela
sua grande arrecadação.
E agora, depois de 20 anos sendo governada por
dois grupos políticos, Vitor Penido (DEM) e Carlinhos
Rodrigues (PDT), Nova Lima elegeu João Marcelo
(Cidadania), o prefeito mais novo da sua história, em
uma campanha marcada por acusações.
Ele venceu as eleições municipais com 32,81%
dos votos. O atual vice-prefeito travou uma disputa
controvérsia contra o candidato Wesley de Jesus
(DEM), apoiado pelo atual prefeito, Vitor Penido
(DEM).
Ainda na pré-campanha houve uma polêmica
envolvendo o presidente da Câmara Municipal de
Nova Lima, vereador Fausto Niquini (PSD), que em
uma manobra política do prefeito Vitor Penido, o fez
abandonar João Marcelo e a apoiar Wesley, aceitando ser seu vice. A manobra foi vista na cidade como
uma traição de Fausto ao João Marcelo.
Outra surpresa, logo no início do pleito, ficou
por conta da candidatura do ex-prefeito Carlinhos,
impedido pela justiça de disputar, mas que levou
sua campanha até o fim chegando a terceiro lugar.

Patrus e Kalil

Edson Dutra

Divulgação

em mesmo o comedido governador mineiro Romeu Zema (Novo) vai ser capaz
de evitar que a sua própria sucessão fique
em banho-maria por muito tempo. A situação piorou depois que o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), em um rompante de marketing
considerado perfeito, foi ao Programa Roda Viva, da
TV Cultura. Sabatinado por meia dúzia de jornalistas,
Kalil saiu-se muito bem e, como previsto, sinalizou a
intenção de buscar voos mais altos daqui a 2 anos,
de preferência a cadeira de chefe do Executivo de
Minas Gerais.
Politicamente, Kalil tem agido de acordo com os
códigos dos experientes homens públicos de Minas
Gerais. Um de seus primeiros atos foi ter assumido a
presidência estadual de seu partido na presença do
titular nacional da sigla, Gilberto Kassab. Tempos
depois, transferiu o posto para o senador Carlos Viana
dizendo que “para ele, ser presidente não tinha a
menor importância”.
Na prefeitura, a maestria de Kalil foi administrar
a cidade com dinheiro em caixa, cumprindo todos
os compromissos assumidos. Agora, no período de
crise sanitária, aumentou a popularidade, mas a essa
altura, já havia escolhido um vice de sua confiança
pessoal, Fuad Noman.
Para além desses acontecimentos, ainda tem
muita água para passar por debaixo dessa ponte.
Ademais, Zema também tem boa popularidade no
interior, pelo menos, é o que argumentam pessoas
próximas ao titular do Palácio da Liberdade.

Divulgação
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Outros prefeitos

Eujácio Silva
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Show de marketing
A campanha em Nova Lima mostrou a importância do marketing político e eleitoral. De um lado
Penido com seis mandatos e o marqueteiro Felipe
Nunes, do outro João Marcelo, a agência ORO (Anderson França e Roberto Hilton) e Sérgio Motta (que
fez as campanhas vitoriosas de Nova Lima em 2004 e
2012), que deram um verdadeiro show de marketing.

Primeiros 100 dias
“A prioridade vai ser reativar a economia e unificar
a cidade”, afirmou João Marcelo, que vai trabalhar para
integrar as diversas realidades do município e instaurar
um programa de renda mínima, o “Nova Lima Cidadã”.
Ele apresentou como outras prioridades de seu
governo a conclusão de obras já iniciadas e o apoio às
cerca de 1.500 famílias em situação de desemprego
devido à pandemia de COVID-19.
“Nosso primeiro compromisso é com aquelas
pessoas que perderam emprego durante a pandemia, com aquelas que não sabem se amanhã vão
ter o emprego e colocar o que de comer dentro de
casa. Nós vamos iniciar ainda na transição o Plano de
Recuperação Socioeconômica da cidade”, comentou.
“OPlano Diretor tambémvai serprioridade.Esperamos
encaminhar nossa proposta de revisão ainda no primeiro
ano de governo. Precisamos lidar com temas como déficit
habitacional e ocupações irregulares”, complementou.

João Marcelo promete muito trabalho no município

Ribeiro, de uma suposta campanha de fake news.
João Marcelo e Leonardo negaram as acusações e
apresentaram um laudo técnico que desmentia as
denúncias de Wesley.
O prefeito eleito fez questão de afirmar que
integra um movimento político baseado na renovação e na transparência, não compactuando com as
velhas práticas.

Histórico
João Marcelo tem 28 anos, é formado em administração e tem pós-graduação em administração
pública. O seu vice é o cirurgião dentista Diogo Ribeiro
(Cidadania).

Crime eleitoral
Participando de um debate na TV Cultura, o conselheiro do
Tribunal de Contas de São Paulo, Dimas Ramalho, disse que
havia solicitado informações para saber os nomes dos políticos
que usaram dinheiro do auxílio emergencial para fazer política.
Quem sabe assim o Tribunal de Contas da União não entra
neste assunto em todo o Brasil, hein!?

Juventude e COVID-19
Segundo análise do médico Paulo Saldiva, membro da
Academia Nacional de Medicina (ANM), os jovens que nos primeiros meses de isolamento ficaram quietos em casa, agora,
cansados da situação, resolveram ir para as ruas e, de quebra,
trazem para os seus familiares a disseminação do coronavírus.
Cruz credo, gente!

Educação e racismo
“Apenas debatendo o tema racismo nas salas de aulas
será possível criar um clima para acabar com essa situação
de discriminação por causa da cor das pessoas. Só assim esse
assunto conquistará um status de destaque. Enfim, o racismo
só diminuirá quando for tratado no ambiente escolar”, opinião
do jornalista Merval Pereira.

O governador Romeu Zema (Novo) participou da
cerimônia de posse administrativa do novo procurador-geral de Justiça, eleito para o biênio 2021/22, Jarbas
Soares Júnior no dia 1º de dezembro. Ele ocupará o cargo
de chefia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
pela terceira vez, sucedendo Antônio Sérgio Tonet.
Durante a cerimônia, o governador assinou o livro
de posse. A nomeação do novo procurador-geral foi publicada em 25 de novembro. Zema reforçou a parceria do
governo com a instituição e a importância de um trabalho
transparente e ético em prol da sociedade mineira, com
foco no combate à corrupção e mais justiça social.
“O estado existe para prestar serviços para o
cidadão. Temos uma responsabilidade social gigantesca para tornar esta nossa estrutura mais eficiente.
Conto com o senhor e com o Ministério Público nesta
jornada por mais justiça social”, disse.

Gil Leonardo

Zema participa de cerimônia de posse
do novo procurador-geral de Justiça

Combate à corrupção
Soares afirmou que tem como objetivo fazer
uma gestão moderna, buscando a otimização
dos gastos para prestar os melhores serviços à
população.

“Vamos criar uma equipe de unidade de combate à corrupção. Vamos combater o crime e trabalhar
juntos com o governo nas políticas públicas, sempre
defendendo os direitos da sociedade e público, assim
como com o Poder Judiciário e as outras instituições
de Justiça e a Assembleia Legislativa”, afirmou o
procurador-geral.
Também participaram da cerimônia secretários de estado, representantes de poderes,
órgãos governamentais e familiares do novo
procurador-geral.
Natural de Montes Claros, Soares ingressou no
MPMG em 1990. Como promotor de Justiça, atuou
nas comarcas de Januária, Ouro Preto e Belo Horizonte. Em 2001, foi promovido a procurador de Justiça.
Ocupou o cargo de procurador-geral de Justiça entre
2005 e 2008.

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
Judiciário x Executivo
A jornalista Juliana Rosa disse que a imprensa, de um
modo geral, tem observado atentamente o crescente número
de vezes em que o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem tomado decisões que, na avaliação dos
comunicadores, caberiam somente ao Executivo. De acordo
com Juliana, isso pode trazer ruídos enormes entre as Casas.

Eleição equilibrada
No entendimento do jornalista Marcelo Tas, o eleitor, este
ano, se negou a ser extremista e deu um cartão vermelho para
as siglas que defendem essa postura. Tanto que a maioria dos
prefeitos eleitos foram mais de centro.

Crime ambiental
Um assunto que pode mudar a lei contra crimes ambientais
começa a ser discutido nos bastidores do Congresso. Já existem
deputados defendendo alterar a norma neste sentido, estabelecendo, por exemplo, a pena para quem provocar desmatamento em larga escala na região Amazônica. Neste caso, os
infratores seriam punidos até mesmo com prisão inafiançável,
como já ocorre em alguns países europeus.

Kalil e Bolsonaro
Ao debater com jornalistas os mais diferentes temas na
TV Cultura, semana passada, o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), deu uma verdadeira alfinetada no
presidente Jair Bolsonaro: “ele gastou bilhões com a COVID-19
e, mesmo assim, não liderou o processo para contenção do
vírus. Bolsonaro errou neste aspecto. Já que gastou deveria
ter comandado o assunto”, disse Kalil.

Sem crescimento
No âmbito da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
os comentários são claros: a recuperação do segmento empresarial só ocorrerá a partir do surgimento da vacina contra
a COVID-19. Até lá, tudo é mera expectativa de crescimento.

Hotelaria prejudicada
Ainda a respeito de economia, há informações apontando
que o setor de hotelaria brasileiro está passando pela sua pior
fase em todos os tempos. Assim, mesmo que as empresas voltem a crescer no primeiro semestre de 2021, esse ramo ainda
vai demorar bastante para entrar no eixo.

PT mineiro
Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG),
após as eleições municipais, começam as conjecturas a respeito
de diversos temas: um deles é quem vai ser a liderança forte
do PT estadual? Provavelmente Margarida Salomão, eleita em
Juiz de Fora, ou Marília Campos, mandatária em Contagem.
Só o tempo dirá o que efetivamente vai acontecer.
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Seis em cada 10 brasileiros não realizam
sonhos devido a sua situação financeira
Reprodução/Internet
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ão é novidade que a pandemia
afetou as expectativas e hábitos
financeiros da população. Em meio
à crise causada pelo novo coronavírus, a preocupação com os gastos
e a vontade de aprender a controlar melhor
o dinheiro cresceram. Isso é o que mostra a
pesquisa “O Bolso do Brasileiro”, produzida em
parceria pelo Instituto Locomotiva e pela Xpeed.
A necessidade por informação e ferramentas que ajudem no controle do orçamento tem
crescido entre a população. A análise mostra,
inclusive, que para 63% das pessoas, a situação
financeira tem interferido na realização de seus
sonhos. O número corresponde de seis em cada
10 brasileiros.
O estudo também aponta que sete em cada
10 entrevistados passaram pela experiência
de ver as contas não fecharem nos últimos 12
meses. E 90% gostariam de saber como investir, planejar recursos para o futuro e organizar
receitas e despesas.
A análise mostrou ainda que três a cada 10
pessoas afirmaram que o número de contas
em atraso aumentou durante a pandemia. Se
houvesse uma despesa inesperada no valor
de seu rendimento mensal, 41% não teriam
como pagá-la.
Outra preocupação é com relação ao planejamento da aposentadoria. Apenas 31% estão
confiantes de que fizeram boas escolhas.
Com isso, 41% passaram a pesquisar mais sobre
o tema na pandemia. Oito em cada 10 dizem
ter objetivos definidos ao aprender a gerir com
eficiência o orçamento. Entre os principais estão
o pagamento de dívidas e a formação de uma
reserva para enfrentar emergências. Para 58%,
a atual situação financeira impede a realização
de coisas que consideram importantes.
A administradora Keyla Lopes explica que o
sonho é, para a maioria da população, utópico,
que só pode ser vivenciado caso algo extraordinário aconteça. “Como ganhar na loteria ou
receber uma herança. Esse tipo de pensamento
impede uma definição de objetivos, prazos e
estratégias. Pensando assim, não se cria uma
reserva financeira que auxilie em transformar
os sonhos em algo tangível”.
Ela acrescenta que a pandemia afetou ainda
mais a situação financeira no Brasil porque

Pandemia mostrou a importância de organizar o orçamento
menos de 90% da população guarda dinheiro
pensando em longo prazo. “Quem entrou
na crise sanitária sem reserva provavelmente
passou por dificuldades”.
O planejamento aliviaria os impactos, além
de auxiliar em diversos outros campos como
o mental, físico e social. “Algumas pesquisas
mostram que 70% das pessoas inadimplentes
sofrem de ansiedade, insônia, dores no corpo,
estresse entre outros distúrbios”.
A especialista diz que a educação financeira
passou a ser o tema mais discutido do Brasil
nos últimos 2 anos. “Crise econômica, disputas
políticas, impasses históricos, questões sociais,
pandemia e bolhas são alguns dos assuntos
que intensificaram a busca por conhecimento
ou pelo menos aguçaram a curiosidade dos
brasileiros. Dicas como começar a anotar os
gastos e juntar um percentual do salário são
simples, mas funcionam”.

Sonhos x Planejamento
Keyla acrescenta que pessoas entre 25 e
28 anos possuem a probabilidade de ganhar
mais gastando menos tempo. Mas, que é
normal que esses jovens escutem que, para ser
bem-sucedido, é necessário trabalhar em algo

que pague bem. “Aconselho cada um a pensar
em si mesmo, observar o cenário e assumir
responsabilidades”.
A administradora acrescenta que muitas
pessoas bem-sucedidas financeiramente passaram por vários erros, aprenderam com eles e
seguiram em frente. “Creio que a solução para
realizar seus sonhos está em se autoconhecer,
refletir sobre o que você quer e o que é preciso
fazer para chegar lá”.
Ela ressalta que alguns estudos mostram
que, embora 64% dos brasileiros afirmem pagar suas contas em dia, 56% assumiram não
fazer orçamento doméstico ou familiar. “Pior,
69% asseguraram não ter poupado nenhuma
parte da renda recebida nos últimos 12 meses.
Isso mostra como somos despreparados quando o assunto é a vida financeira”.
Para começar a se organizar financeiramente e conseguir alcançar a realização de
sonhos, o principal ponto é fazer um balanço de
si mesmo. “Entender seu momento financeiro;
ter uma visão clara e real do seu fluxo de caixa
particular; conhecer suas fontes de receitas e
despesas e gerenciar bem seus ativos e passivos
econômicos. Sugiro cultivar a curiosidade sobre
o assunto e procurar auxílio de um profissional”,
conclui.

Virgílio e o PT
Cansado de lutas partidárias e parlamentares, o deputado estadual do PT, Virgílio Guimarães, já teria sinalizado que vai abandonar a vida pública de vez. Com isso, quem deve voltar para tentar ser
um estadual do partido é o atual deputado federal Paulo Guedes.

Sebastião Alvino Colomarte
Professor e diretor-presidente do Centro de Integração
Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE/MG) – cieemg@cieemg.org.br

Novos desafios para o setor de turismo
O turismo é um dos mais importantes
setores geradores de empregos da economia do país, também é um dos mais
afetados pela pandemia da COVID-19.
Praticamente todas as atividades foram
paralisadas desde março deste ano, quando o surto da doença efetivamente atingiu
todo o país. Assim áreas relacionadas aos
meios de transportes, hospedagem, agenciamento de viagens e serviços de alimentação e de lazer sofreram grandes perdas.
Muitas empresas se sucumbiram à crise, a
maioria de pequeno porte e familiar que,
sem reserva financeira que lhe permitissem
atravessar este período complicado, teve
que encerrar definitivamente as atividades.
De acordo com dados da Organização
Mundial do Turismo (OMT), o impacto da
COVID-19 foi tão grande no setor que sua
recuperação, que em 2019 registrava 7
milhões de brasileiros empregados, pode
levar em uma estimativa conservadora,
entre 5 a 7 anos. Conforme dados divulgados recentemente pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP), o
segmento brasileiro deixou de faturar,

entre março e setembro deste ano, cerca
de R$ 41,6 bilhões desde o início da pandemia de COVID-19. Esse montante representa retração de 44% no faturamento
do ramo ante o mesmo período de 2019.
Especialistas da área estimam que
mesmo quando decretado o final da
pandemia, ainda um pouco distante dos
nossos radares, é esperado que, em um
primeiro momento, grande parte da população fique receosa de frequentar áreas
com aglomerações e, por isso, deve evitar
viagens utilizando transporte coletivo, ou
mesmo hospedar-se em hotéis, pousadas,
além de deixar de visitar atrativos. Talvez só
com a imunização da população através da
vacina, cujos estudos estão bem adiantados e que se mostra promissor, é que esse
cenário possa mudar.
É certo que os efeitos causados pela
pandemia do novo coronavírus sobre o
segmento de turismo serão devastadores e
sua recuperação deve ser lenta e de forma
gradual. Nesse sentido, considero que este
é o momento ideal para rever a forma de
como reorganizar a equipe para lidar com
o retorno maciço dos turistas.

Assim é necessário começar a planejar
o desenvolvimento e a capacitação da
equipe, deixando-a preparada para a
retomada do setor de turismo. Nesse cenário os empresários e responsáveis pela
área de recursos humanos podem incluir
neste planejamento a utilização de, além
de profissionais graduados, estudantes
estagiários. Esses certamente ajudarão a
impulsionar o recomeço das atividades em
toda a sua plenitude, já que sempre levam
sangue novo e motivação para qualquer
empresa.
Como educador e diretor-presidente
do Centro de Integração Empresa-Escola
de Minas Gerais (CIEE/MG), que atua
há mais de 40 anos em todo o Estado
oferecendo oportunidades de estágios
e de aprendizagem aos jovens, ratifico a
importância de incluir os estudantes na
estratégia de retomada das empresas do
setor de turismo. São jovens ávidos por
uma oportunidade no mercado e que,
certamente, irão colaborar para alavancar o segmento, que mais do que nunca
precisará de um novo impulso para voltar
às suas atividades normais.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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65% dos lojistas de BH ficaram
decepcionados com a Black Friday
Artem Beliaikin/Unsplash

Comércio tradicional anseia por vacina para se recuperar
Leíse Costa

U

ma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) apontou que a Black Friday
movimentaria R$ 2,02 bilhões na
economia da capital mineira, mas
ressaltava que o e-commerce seria
a grande força da data. Isso se confirmou na prática.
Um levantamento do Sindicato do Comércio Lojista
de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), que representa
32 mil lojistas da capital, mostrou que 64,9% dos
empresários afirmaram que a campanha comercial
de novembro não ajudou na recuperação das perdas
dos últimos meses.
A pesquisa ouviu representantes de comércios
instalados nas ruas e nos shoppings da cidade dos segmentos de vestuário, papelarias, livrarias, móveis e decorações, cama, mesa e banho, óticas, joias, calçados,
perfumaria, cosméticos, eletrodomésticos e brinquedos.
De acordo com 71,72% dos entrevistados, as vendas de
2020 foram piores que as do ano passado, sendo que
35,36% declararam queda muito superior a 20%.
De acordo com o presidente do Sindilojas-BH,
Nadim Donato, apesar de ser considerada uma data
recente no calendário do comércio, empresários
tradicionais se adaptaram ao longo do tempo para
colher seus frutos. “A Black Friday é uma data bem
recente, desenvolvida pelas grandes redes, para aumentar vendas no final de novembro, acompanhando o movimento norte-americano. O desempenho
começou a melhorar nos últimos 3 anos, de modo
geral, para o comércio que apoiou o movimento
das gigantes. Porém, 2020 foi um ano muito fraco
mediante todos os problemas que estamos enfrentando”, lamenta.

Para Donato, resultados mais negativos do que
os esperados deixaram comerciantes em alerta para
o período das vendas natalinas. “Um dos motivos é
que muitas pessoas estão dentro de casa, deixaram de
fazer suas compras físicas, por isso o aumento de cerca
de 20 a 25% das compras on-line, mas que não colaborou para o desempenho dos lojistas porque, apesar
dos ganhos no e-commerce, houve uma perda muito
grande nas lojas físicas. O alto nível de desemprego
e o endividamento das famílias também são causas
que atrapalharam o desempenho das vendas”, avalia.

Recorde no e-commerce
Em ano de pandemia, o consumidor ficou em
casa, mas isso não o impediu de ir às compras.
Segundo pesquisa divulgada pela Nielsen Holdings,
empresa global de medição e análise de dados, a Black Friday rendeu um faturamento de R$ 4,02 bilhões
no e-commerce em apenas 2 dias, um crescimento
de 25,1% em relação ao ano passado. De acordo com
os números, foram mais de 6 milhões de pedidos
gerados, 15,5% superior a 2019, e um valor médio
de R$ 652, 8,3% maior do que o período anterior.

MINAS

300 anos.
Sabendo quem a gente é,
construindo quem a gente vai ser.

Minas sempre foi assim: diversa, muitas.
Mineiros na essência, surpreendentes nos atos,
nas ideias, na força da superação diante do
impensável.
Frente a desafios como os que vivemos em 2020,
Minas não se abate, enfrenta e se fortalece para
o futuro.
300 anos que são só o princípio, comecinho
de aventura. O primeiro passo de quem sabe
muito bem quem é e não abre mão de construir
quem será.

2 de dezembro. 300 anos de Minas Gerais.

Saiba mais:

almg.gov.br/minas300

“A pandemia fez o consumidor ter um comportamento diferente. As compras ficaram diluídas
e o comércio eletrônico soube aproveitar o momento e fisgá-los com descontos, oportunidades
e atratividades. O esquenta deste ano ganhou
muita relevância. As pessoas utilizaram todo
o período de novembro para encontrar preços
melhores e fechar bons negócios”, afirmou a
líder da empresa responsável pela pesquisa, Julia
Avila. Isso porque, considerando o período de 19
a 27 de novembro, as vendas na internet foram
de R$ 6 bilhões.
Na avaliação de Donato, há desequilíbrio na
competição entre lojas on-line e físicas. “É muito
difícil competir com preços na internet. Primeiro,
porque as grandes empresas com e-commerce
desenvolvido pagam menos impostos. O ICMS,
por exemplo, chega a ser de 4 a 7%, enquanto
que uma rede pequena ou média física paga de
12 a 18%. Só neste quesito há uma vantagem
competitiva muito grande”, diz.
No entanto, o presidente acredita em dias
melhores. “De qualquer forma, o Sindilojas-BH
avalia que o comerciante tradicional ainda tem
um longo caminho pela frente. As pessoas preferem sair, se divertir e fazer compras durante
este momento. Elas gostam de tocar no produto. Portanto, loja física e on-line vão sobreviver
juntas ainda por muito tempo. A recuperação do
comércio tradicional passa pela vacinação contra
a COVID-19 da maioria da população brasileira.
Nós acreditamos que, assim que as pessoas se
sentirem mais seguras para saírem de casa, lógico
que não imediatamente, e voltem a circular sem
medo, o comércio local vai começar a recuperar
essas grandes perdas”, anseia.
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DA COCHEIRA

Uma nota dez para a direção do Hospital Madre Tereza
que, neste período de crise sanitária, tem atendido e salvado
a vida de muitas pessoas portadoras do vírus da COVID-19.
A instituição de saúde passou a ser referência neste tipo de
atendimento. Nossos parabéns a toda a equipe que atua nos
bastidores do hospital.

Mantendo a tradição neste final de ano, a eleição do
Tribunal de Contas deverá escolher como presidente o conselheiro José Alves Viana, ex-deputado de vários mandatos. Seu
vice, pelas informações, será Durval Ângelo, figura querida
nos meios políticos. Começou a sua vida como vereador de
Contagem, foi deputado e líder do governo na Assembleia.

POLÍTICO NUNCA FALA DIRETAMENTE - Em entrevista concedida à TV
Cultura, no programa Roda Viva, Alexandre Kalil (PSD) disse que se for
levado, aceitará ser candidato a presidente da República. Sua fala é
resultado da imprensa brasileira ter repercutido o assunto de maneira
positiva em favor dele. Mas, na prática, Kalil é mesmo candidato a
governador, tendo o ex-presidente da Assembleia, Adalclever Lopes
como um dos coordenadores. Aliás, Adalclever é secretário-geral do
MDB estadual, portanto, um homem de prestígio nos meandros da
política mineira. Este assunto ainda vai render muito. A partir de janeiro,
vai só aumentar as críticas de Kalil contra o governador Romeu Zema
(Novo), tendo como finalidade buscar mais espaço e popularidade
perante a opinião pública.

JORNALISTAS NA FIEMG - O presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), empresário Flávio Roscoe, vai
se reunir, neste início de dezembro, com um grupo de jornalistas,
especialmente os mais ligados ao segmento econômico para um
almoço/balanço das atividades da entidade em 2020 que, pelos
acontecimentos da pandemia, não deve ter sido nada fácil para os
industriais.

MESMO EM REGIME de distanciamento social, o ex-governador Alberto Pinto Coelho tem atuado nos bastidores da política mineira.
Essa sua incursão nesse meio vai ser mais intensa a partir de janeiro,
quando os grupos políticos começam a se organizarem por conta
do pleito de 2022.

Almg

A

jornalista Fabiana Lopes, mais conhecida como Baby, atual secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Lima, deve ser
uma das poucas integrantes da atual equipe do governo municipal
a continuar no posto. Essa é a especulação do momento, de acordo com
comentários ouvidos nos corredores da Assembleia. Claro que o prefeito
eleito João Marcelo (Cidadania) ainda não está escolhendo os seus
auxiliares mas, mesmo assim, deve aproveitar nomes que hoje serve ao
prefeito Vitor Penido (DEM).

Uma boa notícia indica o retorno do Cine Belas Artes em
dezembro. Ele está localizado na Rua Gonçalves Dias, perto da
Praça da Liberdade, no prédio onde por muitos anos funcionou o Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).

MINAS 300 ANOS - Dia 25 de novembro comemorou-se os 300 anos
de criação do Estado de Minas Gerais. A cerimônia foi realizada no
Palácio da Liberdade na presença do governador Romeu Zema (Novo)
e comandada pelo secretário de Cultura do governo mineiro, Leônidas
Oliveira.

Depois que a empresa Via 040 decidiu devolver o contrato
de manutenção da BR-040, no trecho entre Juiz de fora e Brasília, o caos está tomando conta. Neste período de chuvas, a
quantidade de buracos é enorme. Essa concessão foi devolvida
pela firma ao governo federal que, até agora, não fez nada
para abrir nova licitação e colocar outra empresa no lugar da
Via 040. Enquanto isso, a população sofre...

Um dos locais de Belo Horizonte com grande foco da
COVID-19 é a Assembleia Legislativa. Foram l5 deputados
infectados, vários funcionários e, mais recentemente, até
o presidente Agostinho Patrus (PV) entrou para essa lista.

Este ano,
mais de 50
prefeitos do
Norte de Minas
foram eleitos
contando
com apoio
incondicional do
deputado Arlen
Santiago (PTB)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

Inauguração Fábrica de Blocos do Pico

CIRCULAR 345/2020

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Vale inaugurou, nessa terça-feira (17), a Fábrica de Blocos do Pico, primeira planta piloto
de produtos para a construção civil cuja matéria-prima principal é o rejeito da atividade
de mineração.
Instalada na Mina do Pico, no município de Itabirito (MG), a fábrica promoverá a
economia circular na operação de beneficiamento do minério de ferro. Após o período
de testes, a expectativa é que, a cada ano, cerca de 30 mil toneladas de rejeito deixem
de ser dispostas em barragens ou pilhas para serem transformadas em 3,8 milhões de
produtos pré-moldados, como pisos intertravados, blocos de concreto estruturais,
blocos de vedação, placas de concreto, manilhas, blocos de vedação, dentre outros.
A empresa investiu cerca de R$ 25 milhões em pesquisa e desenvolvimento tecnológico
(P&D) nos primeiros dois anos da Fábrica de Blocos do Pico, que contará com a
cooperação técnica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG). Dez pesquisadores da instituição atuarão na pesquisa nesse período, entre
professores, técnicos de laboratório e alunos de pós-graduação, graduação e curso
técnico.
Além de ser construído conforme as normas de segurança e saúde ocupacional, todo o
sistema de produção da fábrica é automatizado, evitando o desgaste físico da equipe na
manipulação das peças. De acordo com Karina Rapucci, gerente-executiva do Complexo
Vargem Grande, a planta foi pensada para ser sustentável em todos os aspectos. "Além
do reaproveitamento do rejeito, a fábrica promove segurança, ergonomia e conforto
para o time. Esse projeto também está alinhado ao movimento pela diversidade e
inclusão na mineração, uma vez que foi executado e será operado por mulheres".
O presidente do SINDIEXTRA e Vice Presidente da FIEMG, Jose Fernando Coura, esteve
presente no evento representando o presidente da FIEMG Flávio Roscoe, juntamente
com o Diretor Executivo de Ferrosos da Vale, Marcello Spinelli, e a Gerente Executiva
Operacional da Vale, Karina Rapucci, acionou os equipamentos para dar início as
operações desta fábrica.
A Fábrica de Blocos do Pico é iniciativa pioneira e volitiva da Vale e terá o
acompanhamento técnico do Centro Federal de Tecnologia de Minas Gerais – CEFET,
através de um convênio específico entre a empresa e o CEFET.

www.edicaodobrasil.com.br
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eza a lenda que uma
mentirinha não faz
mal a ninguém. Mas,
em alguns casos, ela
pode se tornar uma
compulsão. Estamos falando da
mitomania, um adoecimento
psíquico que leva a pessoa a
mentir constantemente. O quadro
é tratado como doença, mas a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) não possui dados oficiais
a respeito. Porém, existe uma
estimativa de que pelo menos 1
milhão de pessoas sofram desse
mal no Brasil.
O psicólogo Leonardo Morelli
explica que, muitas vezes, o ser
humano acaba por contar uma
mentirinha aqui ou ali, mas com
o mitômano, isso é diferente. “Ele
mente quase que o tempo todo.
Cria histórias elaboradas, convincentes e realistas”.
O especialista acrescenta que
é possível identificar um mentiroso
patológico por meio de observação
tanto de seu comportamento,
quanto de sua linguagem corporal.
“Suas relações sociais também podem ser observadas. Normalmente
suas histórias são grandes e muito
felizes ou muito tristes, onde ele
aparece como herói ou vítima”.

Ele ressalta que o mitômano
responde de forma elaborada a
perguntas rápidas, além de fazer
descrições muito minuciosas de
detalhes dos fatos – mesmo os
mais bobos. “Porém, se questionado mais de uma vez sobre
determinado fato, acaba contando
versões diferentes”.
Morelli conta que a medicina e a
ciência ainda não descobriram o porquê de uma pessoa ser obcecada por
mentiras. “Mas sabemos que existem
fatores psicossociais envolvidos e que
grande parte dos mitômanos sofre
de problemas de baixa autoestima,
aceitação e que são inseguros”.
A partir disso, entende-se que
a mitomania surja da vontade que
a pessoa tem de se sentir especial.
“Assim, ela acaba inventando histórias e acredita que as pessoas
irão considerá-la mais importantes
do que são”.

Tipos de mentira
O psicólogo explica como
age um mentiroso compulsivo.
“Quando um parente próximo faz
aniversário e só lembramos no dia
seguinte, é comum a gente falar:
‘fiquei de mandar mensagem para
você, mas o dia foi tão ocupado
que esqueci’, ao invés de: ‘Não te
liguei porque esqueci completamente do seu aniversário’”.

Morelli diz que se trata de
uma mentira, que é errado, mas
que é usada para defesa ou para
evitar consequências ruins, como
deixar a outra pessoa magoada.
“Já os mitômanos mentem por
insegurança e por precisarem de
histórias que as façam se sentirem
melhores”.
Ele acrescenta que o mentiroso compulsivo acaba por acreditar
nas próprias mentiras. O que
aponta um distúrbio psicológico.
“Ele mente sem motivo aparente,
como um hábito e não consegue
dizer a verdade sobre nada ou
quase nada. A verdade o deixa
desconfortável”.

Mentiroso compulsivo
Há alguns anos, a estudante
de nutrição Larissa Camargo* foi
quem alertou os pais de sua então
amiga de escola Cecília Mendes*
sobre uma possível compulsão
por mentiras. “Ela mentia por
coisas banais, como o que fez no
final de semana. No entanto, em
determinado momento, inventou
que estava grávida”.
Larissa lembra que a amiga
usava a suposta gravidez para se
vitimizar em várias situações e que,
quando começou a ter desconfiança por parte de seu grupo social,
chegou a levar fotos de ultrassom

Cris Linnares

Tratamento
O psicólogo conclui que a
melhor forma de saber se existe
ou não o quadro de mitomania
é passando por uma avaliação

profissional com um psiquiatra ou
psicólogo. “O tratamento começa
por sessões de terapia. Nela, o
profissional irá investigar outras
doenças que possam estar associadas à compulsão por mentiras.
Em alguns casos, pode ter inclusão
de medicamentos”.
*Os nomes das personagens foram
alterados.

Horizonte Belo

Estar cansada é um ótimo começo de revolução

A

que comecei a ter medo de conviver com ela, porque a gente não
sabia o que mais era ela capaz de
inventar”.

Hotel Fazenda

Psicóloga e terapeuta de mulheres há mais de 20 anos
albela.assessoria@pressmanagermail.com.br

Brumadinho - MG

tornou o estopim do movimento
marcou o início da luta antissegregacionista estadunidense.
E você, também está cansada
de ceder? Ceder a sua grandeza
e continuar se diminuindo? Está
cansada de ceder seus sonhos e
continuar vivendo um pesadelo?
As histórias de Maria de Penha e
Rosa Parks – e de tantas outras
mulheres – nos ensinam a não
subestimar o poder do cansaço
na mobilização dos nossos afetos
revolucionários.
Quando reconhecemos o
cansaço, uma coragem imensurável começa a despertar dentro
de nós e é essa coragem que
precisamos para nos libertar e
nos fazer perceber que se queremos escrever a história que está
nos esperando. Eu não sei qual o
momento da sua vida você está
passando agora, mas caso você
esteja cansada, seja em qualquer
área, você está no início do seu
recomeço. Seja bem-vinda à sua
#CrazyRevolução.

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

• Férias
• Feriados

Divulgação

cansaço não se trata apenas de
uma sensação ou sentimento.
Quando colocado nas mãos de
uma mulher, se torna um elemento fundamental que pode
revolucionar não apenas uma
vida, mas a história de muitas.
A Lei Maria da Penha que ajuda
mulheres no Brasil todo, por
exemplo, surgiu de uma mulher
que estava cansada de sofrer
agressões do parceiro. Assim, em
7 de agosto de 2006, após uma
extensa batalha e militância, a lei
n.º 11.340 alterou o Código Penal
brasileiro, garantindo mais proteção às mulheres contra qualquer
tipo de violência doméstica.
Nos Estados Unidos, o cansaço de outra mulher foi um marco
no movimento antirracista. A
costureira norte-americana Rosa
Parks se cansou de sempre ter que
ceder seu lugar no ônibus para
as pessoas brancas na época da
segregação racial e, um dia, se
recusou a ceder o seu assento a
um homem branco. Esse ato se

Segundo especialista, na mitomania, o indivíduo não se sente confortável em dizer a verdade
e exames falsos. “Ela estufava a
barriga para parecer maior, colocava nossa mão para sentir o bebê
mexendo. Era chocante”.
Por fim, preocupada com Cecília, Larissa decidiu contar tudo aos
pais dela. “Peguei o telefone, liguei
para mãe dela e contei tudo. Das
pequenas mentiras a esse absurdo
de gravidez. Foi assim que descobri
que ela não namorava. Confesso

“Ela mentia por coisas banais,
como o que fez no final de semana.
No entanto, em determinado momento,
inventou que estava grávida”

palavra “revolução”
tem a sua origem no
latim “revolutio”, que
significa o ato de dar
voltas. Sim! Tem um momento
em nossas vidas que precisamos
recomeçar e dar a volta por cima.
Como psicóloga, palestrante
e terapeuta de mulheres, eu
tive a oportunidade de trabalhar nas últimas duas décadas
com mulheres de vários países,
principalmente no Brasil e nos
Estados Unidos. Fui terapeuta
de empresárias bem sucedidas,
mas que choravam em meu
consultório, carentes de um
abraço. Trabalhei com mulheres
inteligentíssimas, mas que não
conseguiam se comunicar com
seus próprios parceiros e filhos.
Elas precisavam de uma revolução em suas vidas, mas essa
mudança não começou quando
elas estavam se sentindo poderosas, com autoestima elevada
e com a vida ótima, mas sim
quando estavam cansadas. O

Reprodução/Internet

Mitomania: a compulsão por mentir

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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76% dos brasileiros aceitariam um encontro
com alguém de visão política diferente
Desde que não se fale sobre o assunto na ocasião
ocê conhece pessoas que romperam relações por causa das
últimas eleições presidenciais?
Desde que o nível de polarização política na sociedade disparou, é
possível citar exemplos de amigos que
pararam de se falar, casais que terminaram
e, até mesmo, pais e filhos que brigaram às vezes, publicamente - por pensamentos
politicamente diferentes. Porém, parece
que a tolerância ao oposto tem voltado aos
poucos. Pelo menos, é o que indica pesquisa do Happn, aplicativo de encontros, que
apontou que 47% dos seus usuários não
consideram que a visão política do parceiro
é realmente importante para construir um
relacionamento amoroso e 76% concordariam em sair com alguém mesmo tendo
uma posição política diferente.
O levantamento, realizado no início
de novembro, mostrou
também que, no geral,
brasileiros não compartilham opiniões políticas. Isso porque 80%
dos entrevistados declararam não mencionar
o que pensam sobre o
tema na descrição do
seu perfil; enquanto
apenas 15% mencionam
e 5% já mencionaram,
mas removeram essa
informação. Além disso,
48% acreditam que apps
de encontros não são o lugar para se falar
de política, enquanto 39% acham impor-

tante ter este tipo de informação, mas não
é essencial.
Curioso é que, apesar de toparem um
encontro com uma pessoa divergente, para
70% é melhor que o tema seja evitado na
mesa e sete em cada 10 entrevistados afirmaram que, mesmo conhecendo a opinião
política do parceiro, as chances que ele teria
de conquistar o usuário são muitas. “A
política é um assunto muito delicado hoje
em dia, que aquece as conversas, gera discussões, mas não define os sentimentos das
pessoas em relação umas às outras. Embora
muitas vezes gere atrito e polarização, as
pesquisas mostram que a política não tem
o poder decisório quando se trata de amor
e relacionamentos”, avalia Marine Ravinet,
Chefe de Tendências do aplicativo.

Wiktor Karkocha/Unsplash

V

Leíse Costa

O amor supera tudo?
Para psicóloga e sexóloga, Fabiana
Bacelar, é possível duas pessoas com
pensamentos políticos
distintos se relacionarem. “Acredito que seja
possível, a partir do
momento que respeitamos o direito e a
liberdade de escolha
da pessoa que nos relacionamos. Podemos
citar quatro pilares que
podem determinar um
bom relacionamento:
respeito, admiração,
diálogo e confiança”,
explica.
“Tendemos a querer, escolher e influenciar pessoas com nossas crenças e opiniões,

O levantamento
mostrou também
que, no geral,
brasileiros não
compartilham
opiniões políticas

mas devemos lembrar que o outro tem o direito à escolha e que você não deve se sentir
frustrado ou contrariado, pois o outro pode
pensar diferente e não ser reprimido ou
desprezado por suas escolhas”, completa.
Porém, segundo a psicóloga, assim
como reconhecer o direito do outro é
muito importante, também é necessá-

rio conhecer seus próprios limites sobre
a questão. “Pode se tornar um problema se ultrapassar os limites que cada
um tenha estipulado. Acredito que enquanto não fere os princípios e limites
preestabelecidos, é possível conseguir
lidar com a diferença no outro. Se a
pessoa perceber que está sendo coagi-

da, reprimida e que, ao falarem sobre
as diferenças, a comunicação se torna
agressiva e sente que perde a liberdade
de se expressar perto do parceiro ou
parceira, talvez, valha a pena observar
melhor se este relacionamento não
esteja trazendo transtornos psicológicos
para si”, aconselha.

2021: Sesc em Minas oferece vagas 100%
gratuitas para Cursos de Arte e Cultura
Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas 100% gratuitas dos Cursos
de Artes e Cultura 2021 do Sesc em Minas. São
oportunidades nas áreas de artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro. Ao todo são
498 vagas, isentas de inscrição e mensalidades, distribuídas em seis unidades da instituição no interior do estado e em Belo Horizonte.
O processo seletivo é todo on-line
em cursos.sescmg.com.br. Os interessados
podem se inscrever até 12 de janeiro de
2021 ou enquanto houver vagas. Há atividades para crianças acima dos 6 anos, jovens
e adultos. Informações sobre o número de
vagas gratuitas em cada unidade e o edital
podem ser acessadas pelo site.
As atividades, além de trabalharem
diretamente as linguagens das artes visuais,
audiovisual, dança, música e teatro, buscam desenvolver nos alunos uma formação
cidadã, além de trabalhar aspectos como
a compreensão da realidade de outros
grupos sociais, o respeito às diferenças,
o aprendizado das origens históricas de
cada atividade artístico-cultural e o senso
de comunidade e coletividade.
Para concorrer, o candidato deve
ser, preferencialmente, trabalhador do
comércio de bens, serviços e turismo, ou
dependente, com renda familiar mensal
bruta de até três salários mínimos.

Confira as modalidades
disponíveis em cada unidade:
Almenara: dança (balé)
e música (canto coral, teclado
e violão)
Juiz de Fora: dança (dança
de salão, dança contemporânea,
baby class e balé infantil)
Montes Claros: dança (balé,
dança e convivência, ritmos
nordestinos e dança de salão),
teatro e música (canto, musicalização e violão)
Paracatu: música (canto,
musicalização e violão)
Santa Quitéria/BH: dança
(bolero, dança de salão, dança
livre, danças típicas, forró, hit
dance e samba)
Uberlândia: dança (balé,
dança contemporânea e jazz)
e música (musicalização, viola
caipira e violão)

Quem não atende ao pré-requisito para
concorrer a uma vaga gratuita terá a oportunidade de se inscrever nas vagas pagas, em
janeiro de 2021. O trabalhador do comércio
de bens, serviços e turismo, ou dependente,
com Cartão do Cliente Sesc dentro da validade
poderá ter até 35% de desconto na inscrição
e nas mensalidades.

Esportes
Para os fãs dos esportes, o Sesc tem
também oportunidades para quem deseja
manter o corpo e a mente em dia! As vagas
para a Escola de Esportes também estão
com as inscrições abertas para 2021 e os
interessados podem acessar o site  sescmg.
com.br para mais informações.

Retorno seguro
Vale ressaltar que o Sesc em Minas
continua acompanhando, junto às autoridades de saúde e prefeituras, a dinâmica
de atualização da COVID-19 em Minas
Gerais. Portanto, a data de retorno das
aulas pode ser revista a qualquer momento,
caso necessário. As atualizações podem
ser acompanhadas pelos clientes por meio
nosso site (sescmg.com.br) e na página pormaisencontrosdeverdade.sescmg.com.br.

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Artesãos mineiros buscam
fôlego nas vendas de final de ano
Peças artesanais serão comercializadas no estande do Sebrae Minas
de Artesanato, realizado de 1º de
dezembro a 6 de dezembro, no
Expominas, em Belo Horizonte.
“Por se relacionar diretamente
com clientes, o segmento foi um
dos mais afetados pelas medidas
de isolamento social impostas pelo
combate à pandemia. O lançamento do Catálogo de Artesanato 100%
digital e a participação na Feira
Nacional de Artesanato foram algumas das iniciativas de incentivo ao
aumento de vendas pelos artesãos.
Nossa expectativa é que ocorra uma
reação no aumento das vendas com
a proximidade das festas de final de
ano”, acredita a gerente do Sebrae
Minas Priscilla Lins.

Seguindo os protocolos de
segurança contra a COVID-19, o
Sebrae Minas montou um estande
de 351 m², onde serão expostas
e comercializadas peças de artesanato feitas em 26 localidades
do estado: Antônio Carlos, Arcerburgo, Arinos, Barra Longa, Belo
Horizonte, Bocaiúva, Campo Belo,
Couto de Magalhães de Minas,
Divinópolis, Governador Valadares,
Ipatinga, Itaobim, Medina, Minas
Novas, Ouro Preto (e o distrito de
Santo Antônio do Leite), Paracatu, Pirapora, Prados, Presidente
Kubitschek, São Tiago, Serro, Sete
Lagoas, Soledade de Minas, Tiradentes e Turmalina.

“Todas as precauções foram
tomadas para dar tranquilidade
aos compradores e artesãos. Além
disso, o espaço do Sebrae Minas
trará toda a riqueza do artesanato
produzido em Minas Gerais, com
sua diversidade do design e qualidade dos produtos”, esclarece
Priscilla.
A 31ª edição da Feira Nacional
de Artesanato é promovida pelo
Instituto Centro Cape e tem o apoio
do Sebrae Minas. A cada edição,
são cerca de 1,2 mil estandes, 7
mil expositores, público médio de
180 mil visitantes. O evento ainda
oferece ao artesão uma programação de cursos e consultorias, com o
objetivo de capacitar os artesãos.

Reprodução MG/TV

C

segmento de artesanato ainda sofre
com os efeitos da
crise. De acordo
com a 8ª edição da
pesquisa “Impacto
da pandemia de coronavírus nos
pequenos negócios”, 69% dos artesãos no país registraram queda no
faturamento, em setembro, 37%
continuavam com funcionamento
de seus negócios interrompido e
5% não encontraram outra saída
a não ser encerrar suas atividades.
Para dar fôlego à atividade artesanal no estado, o Sebrae Minas
apoiou 44 artesãos e associações
mineiras durante a Feira Nacional

Digital
Consumidores e lojistas que
não puderem visitar presencialmente a Feira Nacional do Artesanato poderão ver muitos dos
produtos expostos no estande do
Sebrae Minas na versão digital
do Catálogo de Artesanato Minas
Gerais.
A publicação traz 212 peças
utilitárias e decorativas feitas por
150 artesãos de 70 municípios
mineiros. O catálogo possui imagens dos produtos e informações
sobre o tipo de matéria-prima
(têxtil, fibra, madeira e mineral),
dimensões, peso, capacidade de
produção e os contatos (e-mail, site

Obra é de autoria do jornalista Américo Antunes
Romance histórico ambientado nas primeiras décadas do século XVIII, o livro
“Terra prometida”, de autoria
do jornalista Américo Antunes,
tem como fio condutor os
manuscritos proibidos de um
cristão-novo baiano, Álvaro
Lopes, que se aventura nas
minas na corrida do ouro e dos
diamantes. Lançado pela Alameda Editorial, o livro é resultado de minuciosas pesquisas
históricas realizadas pelo autor
e que ganham vida na narrativa do aventureiro que carrega
“nas veias o sangue impuro de
cristão-novo misturado aos dos
gentios da terra brasílica”.
A luta ferrenha entre paulistas, forasteiros e agentes da
Coroa portuguesa pela posse
do ouro e dos diamantes das
minas recém-descobertas e
o embate entre as heresias
e a fé católica e a Inquisição
compõem o pano de fundo da
obra. Em 1702, Álvaro chega
às minas, tornando-se tanto
testemunha privilegiada da
guerra, motins e revoltas que
levam à criação da Capitania
das Minas Gerais, quanto mercador e artífice de uma rede
de contrabando que liga as
lavras diamantinas do Serro
Frio a Amsterdã, na Europa.
Em torno desses lendários
acontecimentos históricos,
Américo tece uma história de
fé dividida e medo, de cobiça
e luta pelo poder.
“Fatos já tratados pelos
acadêmicos em estudos definitivos, como a Guerra dos
Emboabas, a perseguição dos
cristãos-novos, a relação com
a Coroa, o jogo de interesses
entre regiões, as sutilezas nada
gentis da formação eclesiástica, a influência de padre Vieira
na inteligência brasileira, a voracidade do fisco, a construção
de vilas e caminhos, tudo isso
ganha o ar de uma fantasia,

que é ainda mais espantosa
por ser real. Atestado pelo
testemunho direto de Álvaro
Lopes – ou pelo que ele ouviu
falar, essa fonte inconstante de
outras verdades – o romance

guia a curiosidade sobre o
passado como uma chave para
nossos insolvíveis dilemas”,
escreveu o jornalista João
Paulo Cunha na apresentação
do livro.

Ficha técnica:
Livro: Terra Prometida
Autor: Américo Antunes
Edição: Alameda (tel. 11 3012-2403)
Preço e número de páginas: R$ 48,00 (264 págs.)
ISBN: 978-65-86081-62-6
Formato: 14x21 cm
O livro “Terra Prometida” já pode ser adquirido em
http://www.alamedaeditorial.com.br/literatura/terra-prometida-de-americo-antunes

e telefone) do artesão. Além disso,
todas as informações são editadas
em português e traduzidas para
o inglês.
“O apoio em eventos como a
Feira Nacional de Artesanato e a
promoção do Catálogo de Artesanato Minas Gerais fazem parte das

ações do Sebrae Minas para fortalecer e desenvolver o artesanato no
estado. Além dessas iniciativas, há
ainda realizações de capacitações
em gestão e design, com o objetivo
de ampliar as vendas e a geração
de renda dos artesãos”, afirma
Priscilla.

Fiemg destaca importância dos
investimentos na área da educação
O Conselho de Representantes
da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg),
formado por presidentes e delegados dos Sindicatos empresariais da
indústria mineira, se reuniu virtualmente no dia 26 de novembro.
O presidente da Fiemg Regional
Zona da Mata, Heveraldo Lima
de Castro, participou do encontro
presencialmente, acompanhado
de outras lideranças da região. Na
pauta, além dos assuntos previstos no estatuto da instituição, o
presidente Flávio Roscoe destacou
o ciclo de investimentos na área
da Educação, especialmente na
Educação Básica, que apresentou
crescimento no número de matrículas nos últimos anos. De acordo
com Roscoe, em 2018, o Sesi
contava com 13 mil alunos e, ao
final de 2020, esse número saltou
para 27 mil.
“Crescemos em quase 30% em
número de alunos, o que reflete
nosso investimento na estrutura
da nossa rede. Realizamos um conjunto de investimentos que somam
R$ 302 milhões nas escolas do Sesi
e grande parte foi em tecnologia.
Os alunos terão acesso a robôs,
óculos de realidade virtual, tablets,
todos em números expressivos
para trabalharem. Nossa intenção
é transformar as escolas do Sesi
nas mais tecnológicas de Minas
Gerais”, contou o líder industrial.

Alisson J. Silva

Livro “Terra Prometida” é lançado

Gerente do Sebrae Minas, Priscilla Lins

De acordo com Roscoe, em 2018, o Sesi contava com 13 mil
alunos e, ao final de 2020, esse número saltou para 27 mil

Roscoe reforçou ainda que a
instituição está investindo na ampliação do número de unidades,
com o objetivo de ampliar a capacidade e atender um maior número
de alunos. “Estamos ampliando 10
escolas no interior. Parte significativa desse investimento realizado
em 2021 é para isso. Destas novas
unidades, três escolas serão região
metropolitana de grande porte,
sendo uma em Juiz de Fora e duas
na de Belo Horizonte. E uma delas,
em Contagem, será internacional,
uma escola bilíngue para que
as crianças possam se inserir, de
fato, no mercado de trabalho e
nos estudos com o mais alto nível
possível”, adiantou.

Em sua apresentação, Roscoe
destacou que os investimentos deste
ano só não foram maiores em função da pandemia, mas a instituição
fez o dever de casa e manteve o
planejamento para a área. “Estamos
transformando nossa eficiência em
investimentos nas pessoas, na qualificação dessas crianças que serão
a futura mão de obra do estado”,
destacou o presidente da Fiemg.
Na reunião, os conselheiros puderam ainda conhecer mais sobre
o Código de Conduta da Fiemg,
que rege todas as instituições que
compõem a Federação mineira, e
também as ações planejadas para
o ano de 2021 da área de Desenvolvimento Sindical.
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As contas da cidade para 2021, com estimativa de receita e fixação de despesas,
estão definidas no projeto da Lei do Orçamento Anual (LOA), em conformidade com
o projeto de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG). Essas duas
proposições, encaminhadas à Câmara Municipal de Belo Horizonte pela prefeitura,
definem metas e prioridades de gastos, especificando quanto que cada área (saúde,
educação, cultura, esporte, por exemplo)
vai receber de forma detalhada.
Além de aprovar esses números propostos pelo Executivo, o Legislativo pode
sugerir alterações por meio de emendas.
Juntos, os dois projetos de lei receberam
300 emendas de vereadores.
As 233 emendas parlamentares apresentadas foram analisadas pela Comissão
de Orçamento e Finanças Públicas, único
colegiado a apreciar projetos e emendas
antes do Plenário. Tiveram parecer favorável sem apresentação de subemendas
165 delas; 12 receberam parecer pela
aprovação, com apresentação de subemendas; enquanto 56 foram rejeitadas
pela Comissão.
O parlamentar que apresentou o
maior número de emendas ao orçamento foi Pedrão do Depósito (Cidadania),
com 74 emendas de sua autoria. Entre as
proposições do vereador aprovadas pela
Comissão constam as emendas 91 e 117.
A primeira delas destina R$ 300 mil para
a contenção de erosão no Bairro Buritis,
Região Oeste da capital. Os recursos serão
deduzidos, conforme propõe o vereador,
da área de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Já a Emenda 117 destina R$ 400
mil para o recapeamento asfáltico de toda
a extensão da Avenida Perimetral II, no
Bairro Vale do Jatobá. Os recursos para

recapear os cerca de 400 metros previstos
na emenda serão deduzidos, conforme sugere o parlamentar, do montante previsto
no orçamento para ser gasto com Gestão
e Modernização de Processos e Promoção
da Eficiência Administrativa.
O vereador que apresentou o segundo
maior número de emendas foi Arnaldo
Godoy (PT), que assina 36 proposições
para alterar o projeto vindo do Executivo.
Entre as alterações apresentadas por
Godoy que receberam parecer favorável
da Comissão estão as Emendas 1 e 2. A
primeira reforça a dotação orçamentária
da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
em R$ 2 milhões. Os recursos a serem
acrescentados na cultura serão deduzidos, conforme propõe o parlamentar, das
seguintes áreas: R$ 500 mil do Planejamento e Desenvolvimento Urbano; R$ 1
milhão de Implantação e Reconstrução
de Vias Públicas; e R$ 500 mil dos Serviços
de Divulgação Institucional do Município.
Já a Emenda 2 acrescenta R$ 1 milhão para Formação e Qualificação Cultural com o objetivo de reforçar a dotação
orçamentária do Programa Escola Livre
de Artes, que oferece cursos e oficinas
artísticas nas nove regiões da cidade. O
acréscimo orçamentário ao programa virá
de dedução a ser realizada nos Serviços Administrativos e Financeiros do Município.
O parlamentar que apresentou o terceiro maior número de emendas ao orçamento foi Gilson Reis (PCdoB), responsável
por 26 emendas. Entre as emendas do vereador que receberam parecer favorável da
Comissão estão as de números 21 e 22. A
primeira delas pretende acrescentar R$ 25
mil para Construção, Ampliação e Reforma
de Unidades de Ensino com o objetivo de
garantir a cobertura do espaço destinado
às aulas de arte da Escola Municipal Padre

Arquivo pessoal

Projeto do orçamento de 2021 recebeu
233 emendas de vereadores em BH
Henrique Brandão. Os recursos a serem
acrescidos serão deduzidos, conforme propõe o vereador, da Reserva de Contingência. Já a Emenda 22 destina R$ 5 mil para
a instalação de pias no espaço destinado
às aulas de arte da mesma escola.

PPAG

Parlamentar que apresentou
o maior número de
emendas ao orçamento
foi Pedrão do Depósito

Foram apresentadas ao Projeto de
Lei 1054/20, que trata da Revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o exercício de 2021, 67
emendas. Desse total, 55 receberam da
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas parecer pela aprovação e 12 emendas
receberam parecer pela rejeição.
O vereador que teve o maior número
de emendas aprovadas pela Comissão foi
Gilson Reis, com 17 proposições. Entre
as emendas aprovadas constam as de
números 3 e 4. A primeira delas propõe
o acréscimo de R$ 25 mil para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades
de Ensino com o objetivo de reformar
o sistema de drenagem de chuvas e de
canaletas da Escola Municipal Oswaldo
Cruz, no Bairro Jardim América. Os recursos serão deduzidos, conforme propõe o
parlamentar, da Reserva de Contingência. Já a Emenda 4 retira R$ 25 mil da
Reserva de Contingência, destinando-os
para a reforma do espaço da biblioteca
da Escola Municipal Mestre Ataíde, no
Bairro Betânia.
Bella Gonçalves (Psol) foi a vereadora
com o segundo maior número de emendas
ao projeto de revisão do PPAG aprovadas
pela Comissão, totalizando 14 proposições.
Entre elas, constam as emendas 40 e 41.
A Emenda 40 pretende retirar R$ 200 mil
reais do Gabinete do Prefeito e destinar
tais recursos para a instalação de feiras

permanentes no Centro de Belo Horizonte.
A Emenda 41 deduz R$ 55 mil do orçamento do Gabinete do Prefeito, alocando-os para apoiar os Grupos Produtivos e
Trabalhadores Autônomos na área da
Economia Solidária. O objetivo da vereadora é garantir investimento para que
haja justiça para com os trabalhadores,
pequeno e microempreendedores que
fazem das atividades da economia popular
seu meio de sobrevivência, assegurando
condições dignas de trabalho, emprego e
geração de renda, a fim de elevar o bem
estar da sociedade como um todo.
Cida Falabella (Psol) foi a vereadora
com o terceiro maior número de emendas
ao projeto de revisão do PPAG aprovadas
pela Comissão, totalizando nove proposições. Entre elas, constam as emendas 13
e 14. Por meio da Emenda 13, a vereadora
pretende acrescentar R$ 2 milhões para
fomento a Projetos e Ações Culturais. Os
recursos serão deduzidos da Gestão do
Sistema Tributário Municipal. O objetivo da
vereadora é ampliar os recursos do Fundo
Municipal de Cultura, classificado por ela
como o principal mecanismo de fomento
ao setor da cultura na capital mineira,
beneficiando, especialmente, as produções independentes, culturas populares e
tradicionais, culturas urbanas.
Já a Emenda 14 pretende acrescentar
R$ 2 milhões para a realização do Festival
Internacional de Teatro Palco e Rua de BH
(FIT). Os recursos serão deduzidos da Belotur, da Prodabel e da Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Para o exercício de 2021, o valor estimado para a receita e fixado para a despesa do Município é de R$14,351 bilhões,
o que representa um aumento de 4,34%
em relação à proposta do orçamento para
o exercício de 2020.

BAIXE AGORA
BAIXE AGORA

Edital

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – Modalidade: REURB – E.
Prefeitura Municipal de Vespasiano/MG, na forma da lei, etc, FAZ SABER a tantos
quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado neste
Município sob processo administrativo nº 5680/2020, de 03 de agosto de 2020, o
requerimento por meio do qual a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CLUBE DOS MILITARES
II, CNPJ: 08.113.668/0001-28, com sede Av. Principal, nº 1100, bairro Bernardo de
Souza, CEP: 33.202.520, Vespasiano/MG, neste ato representada pelo seu Presidente
Sr. Gedson da Silveira Viana, brasileiro, casado, policial militar, portador do CPF
033.989.836-42 e CI nº MG – 11.443.143/SSP-MG, com endereço comercial na Av.
Principal, nº 1.100, bairro Bernardo de Souza, em Vespasiano/MG, solicitou a regularização fundiária sustentável de interesse específico do loteamento, nos termos
da Lei Federal n° 13.465/2017. O loteamento a ser regularizado está registrado sob
a matrícula 27.938, do CRI Vespasiano e é localizado no bairro Bernardo de Souza,
constituído de 08 (oito) quadras originando um total de 137 (cento e trinta e sete)
lotes, totalizando uma área de 71.714,08m² (setenta e um mil, setecentos e quatorze
virgula oito metros quadrados) assim distribuídos: quadra 01 (um) com 66 (sessenta
e seis) lotes totalizando uma área de 32.441,73m² (trinta e dois mil quatrocentos e
quarenta e um virgula setenta e três metros quadrados); quadra 02 (dois) com 39
(trinta e nove) lotes totalizando uma área de 18.293,86m² (dezoito mil, duzentos
e noventa e três virgula oitenta e seis metros quadrados); quadra 03 (três) com 06
(seis) lotes totalizando uma área de 2.470,83m² (dois mil, quatrocentos e setenta
virgula oitenta e três metros quadrados); quadra 04 (quatro) com 06 (seis) lotes
totalizando uma área de 2.672,33m² (dois mil, seiscentos e setenta e dois virgula
trinta e três metros quadrados); quadra 05 (cinco) com 13 (treze) lotes totalizando
uma área de 5.673,47m² (cinco mil, seiscentos e setenta e três virgula quarenta e
sete metros quadrados); quadra 06 (seis) com 04 (quatro) lotes totalizando uma
área de 3.996,64m² (três mil, novecentos e noventa e seis virgula sessenta e quatro
metros quadrados); quadra 07 (sete) com 02 (dois) lotes totalizando uma área de
4.858,66m² (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito vírgula sessenta e seis metros
quadrados); quadra 08 (oito) com 01 (um) lote totalizando uma área de 1.306,56m²
(um mil, trezentos e seis virgula cinquenta e seis metros quadrados). Área Verde 1
com 3.027,20m² (três mil, vinte e sete virgula vinte metros quadrados), área verde
2 com 9.760,43m² (nove mil, setecentos e sessenta virgula quarenta e três metros
quadrados) e área verde 3 com 3.609,16m² (três mil, seiscentos e nove virgula dezesseis metros quadrados), de acordo com o projeto urbanístico apresentado. Áreas
de Lazer 1 com 773,39m² (setecentos e setenta e três vírgula trinta e nove metros
quadrados) e a área de lazer 2 com 675,00m² (seiscentos e setenta e cinco metros
quadrados). Áreas Institucionais: Fica o Município autorizado a receber indenização
pecuniária no valor equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais) atualizados pelo
Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, conforme Lei nº 2.666/2019 e a área
institucional 2 com 1.166,09m² (um mil, cento e sessenta e seis vírgula nove metros
quadrados) de acordo com o projeto urbanístico apresentado. Área de vias totalizando
19.534,40m² (dezenove mil, quinhentos e trinta e quatro vírgula quarenta metros
quadrados), nestas inclusas as Passagens de Pedestre de acordo com o projeto
urbanístico apresentado. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido,
apresentando impugnação escrita perante este Município, com as razões de sua
discordância em 30 (trinta) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que,
caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
Requerente, o que implicará anuência ao pedido de reconhecimento regularização
fundiária, conforme determina a Lei.

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.

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
mundo.
A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
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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Presidente da AMM participa QUEM SABE, SABE
de webinar da Asbraer/Emater PAU LO C E SA R P E D R O SA
AMM

Advogado & Jornalista

tas em todo o território brasileiro
e celebrar a data que homenageia
esses técnicos tão importantes
para a difusão da agricultura familiar e do pequeno produtor. Em
sua fala, o presidente destacou que
representa quem recebe o fruto do
trabalho dos extensionistas, já que
representa os prefeitos que, por
sua vez, representam o povo de
cada cidade.
Ele ressaltou o trabalho da
Emater, que faz os extensionistas
chegarem a 93% dos municípios mineiros. “Aqui mesmo
em Moema tivemos a alegria
de reinaugurar o escritório da
Emater. Para nós, e eu sei que
para muitos outros municípios, a
Emater tem grandes e relevantes
serviços prestados à nossa gente,
tanto no fomento da atividade
rural, que por consequência gera
renda, emprego para as famílias
e desenvolvimento para a cidade.
Quero parabenizar os extensionistas, que são quem fazem isso
chegar à ponta, no agricultor
rural, e parabenizar as instituições
que fazem isso acontecer”, disse.
O presidente da Emater-MG,
Gustavo Laterza, reafirmou a importância da Ater Pública, legitimada em artigos na Constituição Fe-

deral e nas leis federais agrícolas.
“A Ater é um serviço essencial como
a educação. Nós trabalhamos a
educação não formal, em caráter
continuado. Nós trabalhamos a família rural, não somente na parte
produtiva, mas também nas outras
temáticas do desenvolvimento,
como a parte social, ambiental,
saúde, economia”, relembra.
A assistência técnica e extensão rural pública estão presentes
em todos os estados brasileiros e
no Distrito Federal. São mais de
15 mil extensionistas espalhados
pelo Brasil, atendendo mais de 2
milhões de famílias em todo o país.
O serviço tem a maior capilaridade
e extensão, conseguindo chegar a
todos os cantos nacionais, o que
é essencial para que não falte
alimento, na mesa do brasileiro,
mesmo em tempos de crise.
“O trabalho do extensionista
rural é de suma importância no
campo de forma a levar novas
técnicas de produção que facilite
a vida do agricultor. Por isso,
no Dia do Extensionista, vamos
enaltecer sua importância para o
desenvolvimento do campo e econômico e social do Brasil”, afirmou
o presidente da Asbraer, Nivaldo
Magalhães.

A magia e o encanto natalino
chegam ao Centro Municipal de
Cultura. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura, montou um
presépio de Natal na área externa
do equipamento cultural, próximo
ao jardim de entrada localizado
ao lado da rampa de acesso. A
visitação esteve aberta ao público
a partir do dia 3, sempre com início
às 12h. Nos dois primeiros dias,
o encerramento foi às 21h. Após
o dia 5, as visitações enceram às
17h30. No sábado do dia 5, as
visitas terminam às 17h.

Divulgação

Prefeitura de Uberlândia
monta presépio de Natal

A visita ao presépio não necessitará de agendamento, porém a
capacidade máxima para ocupação do local é de 30 visitantes.
As entradas e saídas serão devi-

damente controladas seguindo
o limite estabelecido. “O Centro
Municipal de Cultura estará aberto
cumprindo as normas de biossegurança, para que o espírito natalino
seja reavivado nos corações dos
visitadores”, destacou a secretária
municipal de Cultura, Mônica
Debs.
O presépio, que faz parte da
tradição e celebração natalina,
estará disponível para visitação
até o dia 30 de janeiro. Nos dias
24 e 25 de dezembro, o Centro
Municipal de Cultura não ficará
aberto ao público.

Poucos políticos passam no teste de
transparência. Um levantamento do
site jornalístico Congresso em Foco
revelou que dos 594 deputados e
senadores, apenas 96 conseguiram
uma nota superior a uma estrela,
em uma escala que vai até cinco, no
quesito transparência dos gabinetes
parlamentares. Foram avaliados indicadores como a publicação da agenda
de compromissos, a atualização de
sites e redes sociais e o detalhamento
e explicação dos gastos com atividade
parlamentar. Na Câmara, os destaques positivos foram os deputados do
Partido Novo e no PSOL, que ficaram
nas 12 primeiras colocações, incluindo
a deputada Áurea Carolina (PSOL-MG),
sendo a única mineira bem colocada.
Já no Senado, Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR) foi o único senador a
atingir nota máxima. Os vereadores,
deputados federais e estaduais, e senadores devem ser mais cobrados para
que possam propor mais projetos e políticas públicas em prol da população.

Relaxamento na prevenção da COVID.
A população brasileira ainda não entendeu que o isolamento social ainda é a
melhor forma de prevenção contra o
coronavírus. Mas a taxa de transmissão
está aumentando a cada dia, trazendo
grande preocupação os infectologistas
que afirmam com toda segurança que
o vírus segue circulando nas cidades
brasileiras. Segundo uma pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões
de pessoas não fizeram nenhuma
medida de restrição em outubro para
evitar a propagação da doença. A pesquisa mostra que as pessoas reduziram
o contato social, mas continuaram
saindo de casa. Essa queda na adesão
ao distanciamento social é apontada
como uma das causas para o aumento
no número de casos e mortes pela
COVID-19 nas últimas semanas. As
pessoas não estão tendo consciência de
que a pandemia continua num estado
crítico e muitas vezes acabam levando o
vírus para os seus familiares ou amigos.

Disque Denúncia completa 13
anos. Um dos principais serviços
no combate à criminalidade, o
Disque Denúncia, completou 13
anos de existência. Em pouco mais
de uma década, foram 9 milhões
de chamadas recebidas e um milhão de denúncias formalizadas.
O serviço foi responsável pela
prisão e apreensão de mais de 230
mil criminosos e pela retirada de
circulação de R$ 34 milhões em
dinheiro do tráfico de drogas. Além
disso, foram apreendidos milhares
de armas, munições, toneladas de
drogas e um grande número de veículos roubados ou furtados foram
retirados das ruas. A contribuição da
sociedade foi de suma importância
para o bom desempenho do canal.
As pessoas têm de entender que o
serviço é gratuito e ao fazer uma
denúncia de algum tipo de crime
no telefone 181 ela não é obrigada a
se identificar. São vidas que podem
estar sendo salvas.
Divulgação

Para homenagear os extensionistas rurais – profissionais que
desempenham um importante papel com as comunidades rurais em
todo país – o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM),
1º vice-presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM) e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda
(MDB), participou do webinar nacional organizado pela Associação
Brasileira das Entidades Estaduais
de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Asbraer), em parceria com
a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG).
Com o tema “A força inovadora da Ater pública”, o evento foi
realizado no dia 1º de dezembro,
antecipando as comemorações do
dia 6 de dezembro, data criada em
homenagem a esse profissional
que atua nas diversas atividades
rurais, entre elas a agricultura e
pecuária. Também participaram
do evento virtual representantes
do governo federal e governos
estaduais, congresso nacional,
presidente da Asbraer e dirigentes
de empresas públicas do setor de
vários estados brasileiros.
A proposta foi mostrar o trabalho desenvolvido pelos extensionis-

CANAL ABERTO

Presidente do TJMG
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Lemes, participou virtualmente da solenidade de comemoração dos 300 anos de criação da capitania de Minas Gerais, promovido
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). “É grande nossa
responsabilidade, como são grandes os nossos desafios. Vamos seguir
juntos, na construção de uma sociedade melhor e mais justa”.

TURISMO DE PROXIMIDADE MIRA EM VIAJANTE NACIONAL
Após o surgimento da pandemia
do coronavírus, o brasileiro está redescobrindo o país. O viajante nacional
decidiu fazer sua retomada por conta
própria e o “novo normal” agora é por
deslocamentos mais perto de casa,
em viagens que unem lazer e trabalho. Depois que houve o lançamento

do Plano Nacional de Retomada do
Turismo pelo Ministério do Turismo,
no início de setembro, o setor vem
apostando no conceito de “turismo de
proximidade”, se referindo a viagens
para destinos com até 300 quilômetros
de distância. E os empresários da cadeia
produtiva devem criar uma política de

preços acessíveis nos pacotes de viagens
para o turismo interno, o que será uma
excelente opção para os brasileiros.
Muitas vezes, o turista prefere viajar
para o exterior porque os valores são
mais baixos. O momento atual é de incentivar as pessoas a viajarem pelo país
e conhecer as suas belezas naturais.

300 ANOS DE MINAS GERAIS
O momento não é de realizar
comemorações devido à pandemia.
Mas não podemos deixar de homenagear a nossa querida Minas Gerais
que completou 300 anos. O escritor
mineiro Guimarães Rosa tinha razão
ao escrever a frase: “Minas são muitas”.

Temos uma imensa diversidade cultural, social, gastronômica, geográfica,
além de uma vocação para o turismo.
É um território exuberante, com muito
potencial econômico, sendo a terceira
maior economia do país. É preciso rever
os 300 anos à luz da crise atual. Notar

o que o passado nos ensina e aponta
quanto aos valores que ensejam a
emancipação econômica. Minas é rica,
de solo e subsolo, de recursos humanos,
de lições e experiências históricas e de
vida, de homens públicos. É um belo
exemplo e orgulho para todo o país.

COBRANÇA DE TAXA EXTRA NA CONTA DE LUZ
Mais um presente de grego para a
população brasileira nas vésperas das festas de final de ano. O governo Bolsonaro,
através da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), decidiu que a conta de
luz de dezembro terá a taxa extra de
bandeira tarifária, gerando mais um custo

para o consumidor. Vale lembrar que a
bandeira verde, sem custos adicionais,
seria mantida até o mês de dezembro. No
Brasil já é de conhecimento de todos que
uma decisão a favor da população nunca
é respeitada e que sempre pagamos a
conta. A queda no nível de armazena-

mento nos reservatórios das hidrelétricas,
devido à escassez de chuva, e a retomada
do consumo de energia, no entanto,
levaram à revisão da decisão. O governo
sempre tem uma justificativa para nos
lesar, mas nunca reconhece a falta de
planejamento e as suas consequências.

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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Recém-campeão no México, David
Jackson se apresenta ao Minas

O

David tem 38 anos e 1,92m
de altura, estava no Fuerza
Regia, que conquistou,
em novembro, o título da
Liga Nacional de Basquete
Profissional (LNBP) do México. DJ, como é conhecido,
vai disputar a oitava edição
do NBB. No Brasil, ele já fez
história. Foi eleito, por duas vezes, o
melhor atleta estrangeiro e, ainda, foi o Most
Valuable Player (MVP) do NBB 2014/15 e da Liga
Sul-americana de 2018.
Apesar de ser norte-americano, nascido no
estado de Maryland, nos Estados Unidos, foi na
América do Sul que DJ passou a maior parte da
sua vitoriosa carreira. A sua primeira temporada
como profissional foi no Uruguai, onde jogou pelo
Defensor Sporting (2007/08). Na temporada seguinte, se transferiu para a Argentina e representou
Peñarol (2008/09) e o La Uníon (de 2009 a 2011).
Por lá, ele também defendeu o Gimnasia Indalo
e o Quimsa, nas temporadas 2012/13 e 2015/16,
respectivamente.
No Brasil, representou quatro clubes e disputou
sete edições do NBB: Flamengo (2011/12); Limeira
(2013 a 2015), Vasco da Gama (2016 a 2018) e Sesi-Franca (2018 a início de 2020). O jogador também
atuou pelo Cangrejeros, de Porto Rico, e esteve no
México, de junho a novembro, onde conquistou o
campeonato nacional de lá.
O técnico Léo Costa destaca que DJ será um
grande reforço para a sequência do NBB. “David
Jackson é um jogador bem experiente. A chegada
dele traz muitas coisas positivas para a equipe,
por ser um atleta experiente, de muita qualidade
técnica, de personalidade e ética de trabalho. É
um jogador muito vencedor, com muita técnica de
arremesso e de criação. Sem dúvida nenhuma, vai
fortalecer ainda mais a nossa equipe. Com certeza, a
adaptação dele será muito rápida e logo ele estará
nos ajudando em quadra”, ressalta o treinador.

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Os números do Árbitro
de Vídeo no Brasileirão
Já fazia algum tempo que a Federação Internacional de Futebol (Fifa)
simplesmente se recusava a cogitar,
discutir, ou mesmo especular sobre
o uso de recursos tecnológicos para
auxiliar os árbitros em lances polêmicos. Até então, o árbitro de futebol era
deixado sozinho, numa arena cercada
de leões ferozes e vorazes, vendo-se
obrigado a decidir em velocidade real,
em frações de segundos a legalidade
ou não das jogadas. A ausência de
uma segunda chance para rever determinado lance criava brechas para
injustiças originadas de interpretações
equivocadas dos apitadores. Afinal,
que jogador, equipe ou torcedor nunca
se sentiu prejudicado pela arbitragem?
E não é que o árbitro de vídeo
ou mesmo “VAR” (já mundialmente
conhecido) chegou com tudo no Brasil,
para alegria de uns e tristeza de outros!
Com o advento do árbitro de vídeo,
sem sombra de dúvidas, passamos
a ter outro olhar para as partidas de
futebol.
No futebol, seguramente mais
do que em qualquer outro esporte, o
árbitro é um agente muito importante
nas variações de dinâmica do jogo
devido às inúmeras possibilidades e interpretações que a partida futebolística
proporciona. Símbolo de autoridade
e imparcialidade, o juiz de futebol é
quem tem o papel de evitar a violên-

cia improdutiva e jogadas irregulares
em nome da justiça, disciplina e da
valorização do espetáculo.
Agora, com um reforço de peso.
O árbitro de vídeo já se tornou realidade e está presente em todas as
rodadas da série A do Campeonato
Brasileiro. E para aqueles que pensam
que o VAR não trouxe benefícios aos
jogos, aos árbitros, atletas, enfim, a
todos envolvidos neste apaixonante
esporte, apresentamos um balanço
dos números da utilização do árbitro
de vídeo nas 10 primeiras rodadas do
nosso Brasileirão.
Nas situações de pênaltis (índice
de acerto) sem o VAR representa
69,23%. Já com a presença do VAR,
obtivemos impressionantes 92,55%.
Situações de impedimento (índice de
acerto) sem o VAR: 86,8% e com a
presença do VAR uma marca também
expressiva: 93,5%.
E quando o assunto são os erros
capitais, até a 16ª rodada do campeonato brasileiro 2019, foram computados 104 (situações protocolares).
Já em 2020, apenas 14. Nas decisões
capitais (índice de acertos) sem o VAR
totalizam 77,4%. Com o advento do
árbitro de vídeo, pasmem: 98,0%.
Quando o assunto são situações
de pênaltis (incide de acertos), sem o
VAR temos: 69,23%. E com a tecnologia atingimos 92.55%. Nas situações

de impedimentos (índice de acertos),
sem o VAR: 86,8%. Com o VAR: 93,5%.
Erros capitais que foram corrigidos
representam apenas 25.
Muito se fala da demora nas
revisões e checagens e da perda de
tempo que isto ocasiona para o jogo.
O objetivo da Comissão de Arbitragem
da CBF é atingir o índice de 1 minuto e
20 segundos de média. Não é uma tarefa das mais fáceis, porém os árbitros
brasileiros possuem capacidade para
atingir essa meta. Rogamos pela realização de mais treinamentos, a própria
experiência adquirida nos jogos e um
pouco mais de paciência por parte dos
jogadores, técnicos, dirigentes, torcedores e principalmente da imprensa.
Pouco se comenta na imprensa,
mas numa partida se perde muito
mais tempo com substituições (2:57s),
escanteios (3:57s), tiros livres (faltas e
impedimentos – 8:51s), arremessos
laterais (7:02s);
Ora, vejamos que a culpa pela
perda de tempo está longe de ser,
exclusivamente, do VAR. E não é este
sexagenário colunista quem vos diz.
São os números! Vamos colaborar
e dar nosso voto de confiança aos
árbitros e a todos aqueles envolvidos
neste grandioso projeto. A arbitragem
brasileira está no caminho certo,
buscando a excelência e justiça pelos
campos deste imenso Brasil.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Eu já conhecia
parte do Minas
porque já joguei
aqui na Arena
algumas vezes.
Sei que é um
clube gigante,
com uma
estrutura grande
e muito bem
organizada

Juiz de Fora prorroga prazo para “Desafio
das Embaixadinhas” e “Copa Solidária”
Para dar oportunidade a mais
pessoas de participar, a Secretaria
de Esporte e Lazer (SEL), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), prorrogou os prazos de dois eventos.
O “Desafio das Embaixadinhas”,
voltado para crianças de 7 a 15
anos, teve o prazo final de envio
dos vídeos prorrogado para o dia
11 de dezembro.
Entrarão na disputa os “craques” da embaixadinha em duas
categorias: sub 11 e 15. Para facilitar o acesso dos interessados, os
vídeos, a partir de agora, deverão
ser enviados para o número de
WhatsApp 32-98839-8245, com
nome completo e data de nascimento do concorrente. Ao final do
prazo, os selecionados realizarão
as fases semifinal e final, com presença de representante da SEL. Os
vídeos já postados no Instagram @
esportelazerpjf continuará sendo
considerados na disputa. Serão
premiados os três primeiros lugares de cada categoria.
Já a data para as equipes
participarem da “Copa Prefeitura
Bahamas de Futebol Solidário”
foi prorrogada até o dia 16 de dezembro. Nesta competição, o que
importa é a solidariedade. Serão
premiadas as equipes que doarem
mais alimentos ou que realizarem
o maior número de doações de
sangue no Hemominas de Juiz
de Fora. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.copajf.com.
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Minas tem um novo integrante. O ala/
armador norte-americano David Jackson se apresentou ao clube. O jogador
realizou uma bateria de exames cardiológicos, testes ortopédicos e conheceu
parte da estrutura. O atleta gostou do
que viu por aqui e está empolgado em defender o
Minas na sequência da temporada.
“Eu já conhecia parte do Minas porque já joguei
aqui na Arena algumas vezes. Sei que é um
clube gigante, com uma estrutura grande
e muito bem organizada. Aos poucos, vou
conhecendo tudo. Acredito que vou trazer
uma experiência de qualidade e uma
mentalidade vencedora para o nosso
time, que tem uma boa mescla de
veteranos e jogadores jovens. Todos
têm o mesmo objetivo de fazer um
bom campeonato. Conheço bem
o Novo Basquete Brasil (NBB)
e estou disposto a ajudar a
equipe a buscar o melhor
resultado. Quero ser lembrado por aqui como um
vencedor”, destaca.

br. O diferencial desta Copa é
que todos podem participar, não
somente jogadores e comissão
técnica. Os times podem reunir
familiares, amigos e comunidade
para recolherem os alimentos e
doar sangue, ajudando, assim, a
quem precisa, e somando pontos.
De acordo com a secretária
interina de Esporte e Lazer, Leila

Cláudia Machado, “os eventos
foram pensados para reforçar o
caráter social e solidário do esporte. Mesmo com a pandemia pelo
novo coronavírus, queremos proporcionar interatividade, ainda que
virtual, com aqueles que sempre
participam dos nossos campeonatos. Esperamos voltar a estar juntos
o mais rápido possível”.

