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É descomunal o aumento dos pre-
ços dos produtos destinados à 
Ceia de Natal. De acordo com o 

site Mercado Mineiro, os valores subi-

ram em até 70%, em relação ao mesmo 
período do ano passado, tanto que 
alguns itens estão com variação de até 
129% nos estabelecimentos da capital. 

De acordo com o coordenador do site 
e responsável pela pesquisa, Feliciano 
Abreu, os tempos são de cautela. “Nós 
sabíamos que o aumento do dólar ia in-

fluenciar diretamente nos preços e este 
é um dos fatores mais determinantes 
para os altos valores”.

Produtos dA ceiA de nAtAl têm
VAriAção de Até 129% em BH
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Quem é quem na disputa pela 
presidência da Câmara de

Vereadores da capital mineira
Quatro candidatos estão dispu-

tando oficialmente a presidência da 
Câmara de Vereadores de Belo Hori-
zonte: Nely Aquino (Podemos), Duda 
Salabert (PDT), Álvaro Damião (DEM) 
e Bruno Miranda (PDT). A eleição está 
tão disputada que, em campo, temos 
uma frente de oposição à prefeitura, 
outra ambígua e mais duas restantes 
que fazem coro com a base de Alexan-
dre Kalil (PSD). álvaro damião é da base aliada ao prefeito

sintomas de coVid-19 pode afetar
diagnóstico de câncer de pulmão

 
Segundo estudo realizado pela instituição Cancer Research UK, em 

Londres, 16 mil pacientes no país deixaram de ser encaminhados para 
exames de diagnóstico de câncer de pulmão, o tipo que mais mata no 
mundo, desde março. As causas apontadas para esse encobrimento do 
número real da doença tem relação com a pandemia do novo coronavírus.  
“Sintomas como tosse persistente, falta de ar, cansaço e falta de energia 
podem ocorrer tanto em pacientes com COVID-19 como naqueles com 
câncer de pulmão”, alerta o oncologista Carlos Gil Ferreira.

55% das famílias que
planejavam ter filho adiaram

desejo devido à pandemia
 
A incerteza trazida pelo novo coronavírus fez 55% das famílias que 

planejavam ter filhos adiar esse desejo. O medo de contrair a doença 
é um dos fatores, mas o que mais impactou na decisão foi a questão 
financeira. É o que mostra uma pesquisa feita pela Famivita, que destaca 
ainda que 60% das grávidas também tiveram que fazer alterações devi-
do à mudança drástica de realidade, enquanto que 46% das mulheres 
que estavam tentando engravidar não pretendem gestar um bebê nos 
próximos 12 meses.

O mundo segue aguardando os laboratórios terem sucesso nas vacinas que estão sendo desenvolvidas para 
combater o novo coronavírus. O Reino Unido saiu na frente e garantiu a imunização da Pfizer, começando a 
distribuição em massa na última semana. Mas e o Brasil? O que falta para que o imunizante chegue aos postos 
de saúde? Será que o país está no caminho certo para garantir a imunização? A vacina irá garantir o fim da 
pandemia? Para responder a essas e outras perguntas, o edição do Brasil conversou com o epidemiologista 
José Geraldo Ribeiro. entenda o cashback e como aproveitar os

benefícios dessa modalidade
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o que falta para que a vacina contra
o novo coronavírus chegue ao Brasil?
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E D I T O R I A L

A

nat macedo

O Natal está chegando e se todos pu-
dessem pedir algo ao Papai Noel, o 
desejo da maioria seria a tão sonhada 

vacina contra a COVID-19. A imunização não 
parece algo tão impossível, afinal, em todo o 
mundo, os países se preparam para começar 
as campanhas de vacinação. Falta, porém, 
o mais importante: o fim dos testes clínicos 
e a aprovação pelas agências regulatórias 
de cada país.

O Reino Unido já deu o primeiro passo. 
Começou, na última semana, a campanha 
de imunização com a vacina da Pfizer. No 
Brasil, o imunizante da Universidade de 
Oxford distribuído pela AstraZeneca está 
sendo testado. Em São Paulo, a vacina 
Sinovac, produzida em parceria com os chi-
neses e o Butantan, já tem acordo assinado 
de fornecimento. O governador do Estado, 
João Doria (PSDB), inclusive, fez um comu-
nicado avisando que a vacinação começa 
dia 25 de janeiro. Até o fechamento desta 
edição, entretanto, o imunizante ainda não 
tinha o aval da Anvisa. 

Muitos são os trâmites para que as vaci-
nas cheguem aos postos de saúde. Será que 
o Brasil está no caminho certo para garantir a 
imunização dos brasileiros? O imunizante vai 
marcar o fim da pandemia? Para responder 
a essas e outras perguntas, o edição do 
Brasil conversou com o epidemiologista José 
Geraldo Leite Ribeiro.

Política e pandemia
ausência de coordenação por parte do governo federal bra-
sileiro na condução dos problemas relacionados à COVID-19 
chegou ao seu auge, quando o mundo já caminha para uma 
possível solução da pandemia com a vacinação em massa da 

população. Se no exterior parece tudo mais organizado no sentido de 
imunizar as pessoas, aqui o assunto predominante é a guerra política, 
encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro versus o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB). 

Aliás, esse é um espetáculo macabro, pois enquanto os dois duelam, 
quem vai para a sepultura são os pacientes. Ou seja, quem nada tem 
a ver com a intriga deles. É chegada a hora de um basta, até porque o 
momento é de unir forças para tentar minimizar o sofrimento das pessoas.   

Enquanto perduram as divergências de Brasília, a população assiste 
embasbacada ao crescimento da denominada segunda onda da conta-
minação, levando desassossego a milhões de brasileiros e ao colapso 
nos hospitais públicos e privados, diga-se de passagem.  

No que se refere especificamente à vacinação, as autoridades mi-
neiras já começam a se movimentar para quando as doses já estiverem 
liberadas. O governador Romeu Zema (Novo), inclusive, anunciou ações 
que estão sendo tomadas para aquisição de seringas e outros insumos. 
Ao mesmo tempo, Minas Gerais firmou acordo, por meio da Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), com a Covaxx, uma unidade da United Biomedical.

Agindo de maneira mais independente, o prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), segundo a imprensa, segue um processo mais 
adiantando. Ele revelou estar em contato com o Instituto Butantan, de 
São Paulo, responsável pelos testes no Brasil da Coronavac, da chinesa 
Sinovac, e o Bio-Manguinhos/Fiocurz, do Rio de Janeiro, parceiro da Uni-
versidade de Oxford. “A população não ficará sem a vacina”, disse Kalil.

As decisões de Zema e Kalil são louváveis, afinal os dois têm de-
monstrado comprometimento para solucionar a crise sanitária. Mesmo 
assim, o assunto não deixa de ser polêmico, uma vez que tudo pode se 
demonstrar inócuo caso as autoridades federais não tomem as rédeas 
dessa demanda, criando os caminhos para o processo seguir o seu cur-
so. Os governantes de todo o Brasil aguardam uma posição da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e também do próprio Ministério 
de Saúde que, por sinal, tem sido bastante dúbio, mudando de posição 
a cada semana.

E se tratando de um tema tão urgente, não deve ser nutrido um viés 
ideológico e/ou político. As autoridades precisam dialogar para lidarem 
com o assunto COVID-19, comparada a uma nova guerra mundial, só que 
biológica. Neste momento todos são chamados à responsabilidade em 
nome da saúde e do bem-estar dos cidadãos. 

A magnitude desses homens públicos e suas determinações podem até 
refletir positivamente no futuro, mas, por enquanto, parece que se deixam 
contaminar pela maledicência da politicagem barata, o que é inadmissível!

entenda os passos até a tão sonhada vacina
contra a coVid chegar aos postos de saúde

Ribeiro deixa um alerta importante para a população: “Infelizmente este 
ano teremos que evitar cultos coletivos em igrejas. Aos cristãos, oriento que 
façam uma oração em casa ou assistam a celebração on-line. A infecção está 
acelerada e a presença em locais coletivos aumenta o risco de contágio. A 
tradicional confraternização entre familiares, que vivem em casas diferentes, 
também deve ser evitada. O ideal é uma ceia apenas com os residentes do 
mesmo lar e estes devem evitar o contato externo para não levar o vírus 
para casa. Já no Réveillon, não faz o menor sentido o comparecimento em 
eventos coletivos. O ideal é comemorar também em casa”.

Atualmente existem vacinas que estão 
prontas para serem aplicadas na popu-
lação?

Uma vacina só é considerada pronta quando é 
licenciada pela agência regulatória do país. Aqui no 
Brasil ainda não temos nenhum imunizante licenciado. 
Até o momento apenas o Reino Unido autorizou a 
vacina da Pfizer na última semana.

o Brasil lançou um planejamento para 
a vacinação. nele, é indicado que a 
campanha começará em março de 2021, 
porém ainda não se sabe de qual labo-
ratório será a vacina. em sua opinião, 
será possível começar a imunização no 
prazo estipulado?

O planejamento lançado por Minas Gerais, pela 
Secretaria de Estado e também pelo Governo Federal 
é extremamente necessário. Antes de uma grande 
campanha é preciso comprar insumos e as seringas 
para aplicação. É importante avaliar se o seu pessoal 
é suficiente, além de ter os freezers para a conservação. 
Todos esses detalhes são revistos antes e, se tudo sair 
como o esperado, é possível iniciar uma campanha de 
vacinação em março. 

Quais são os trâmites necessários para 
que a vacina saia do laboratório e che-
gue aos postos de saúde? 

Após o encerramento da fase 3 de estudo clí-
nico, todo resultado é enviado, no caso do Brasil, 
para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que vai analisar os resultados e, uma 
vez licenciado, o imunizante está liberado para 
sair do laboratório.

Em um estado como Minas Gerais, que tem mais 
de 840 municípios, essa distribuição se dá de forma 
muito cuidadosa. Primeiro, a vacina é recebida em 
uma câmara de conservação central em Belo Horizon-
te, posteriormente distribuída em caixas apropriadas e 
caminhões frigoríficos para as nossas diretorias regio-
nais de saúde que, dependendo da população a ser 
vacinada nas cidades, distribui para esses municípios. 

O Brasil tem tudo para fazer uma boa campanha 
porque está respeitando os tempos da vacina, ninguém 
está falando em imunizar antes do licenciamento, além 
disso, o país está se preparando antecipadamente. 
Somos um dos países mais experientes no mundo em 
fazer grandes campanhas de vacinação.

temos vacinas sendo testadas no Brasil. 
isso é um facilitador para que elas sejam 
aprovadas para distribuição aqui? 

O fato das vacinas serem testadas no Brasil é um faci-
litador para a assinatura de convênios e de fornecimentos 
entre o país e esses produtores. Duas vacinas que estão 
sendo testadas aqui, a desenvolvida pela Universidade 
Oxford e distribuída pela AstraZeneca e a Sinovac, pro-
duzida em parceria com os chineses e o Butantan, já têm 
acordo firmado de fornecimento. Fora isso, tem também 
um convênio assinado de transferência de tecnologia, 
ou seja, sendo licenciadas pela Anvisa, além de receber 
um quantitativo, o Brasil terá o direito de produzi-las 
desde que tenha as condições necessárias para isso.

como cada município e os estados po-
dem atuar independente do governo 
federal para garantir a vacinação da 
população?

O Programa Nacional de Imunizações que existe 
há mais de 40 anos tem uma enorme experiência em 
lidar com campanhas de vacinação. Não considero 
que seja um bom caminho os municípios começarem 
a se movimentar por conta própria. Mesmo porque, 
a maioria das vacinas produzidas nesse início de 2021 
será comprada pelos países e pelo Fundo Rotatório da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que vai tentar 
distribuir vacina para todos os países. 

A exceção ficou com o Estado de São Paulo, por-
que lá se situa o Butantan que é um grande produtor 
de vacina, tem experiência nessa produção e possui 
convênio com a Sinovac. Então a capital paulista, 
talvez, tenha condições de fazer uma vacinação mais 
independente e o restante não.

A vacinação marca o fim da pandemia 
ou é preciso mais passos para ficarmos 
livres do coronavírus?

A vacina não irá marcar o fim da pandemia. Para 
que isso aconteça, seria necessário vacinar a maioria 
da população e isso não vai ser possível a princípio. Em 
2021, vamos conseguir imunizar no máximo metade 
dos brasileiros. Isso pode ser o suficiente para que 
nós deixemos de ter casos graves e que as mortes se 
tornem raras, contudo, não será o bastante para deter 
a circulação do vírus.

cuidado com o fim de ano

especialista explica que a vacina
não marcará o fim da pandemia
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Recentemente, um dos fiéis leitores 
questionou o fato de que tenho “batido 
forte” e seguidamente no capitão mito-
maníaco. Até concordo, mas lembro que 
é difícil achar outro protagonista para os 
artigos. Claro que existe o Trump, mas o 
que não faltam são apenas personagens 
secundários diante da avalanche de tolices 
capitaneadas pelo mandatário brasileiro.

Em julho de 2018, por exemplo, num ar-
tigo intitulado “O Trio do Supremo Poder”, fiz 
severas críticas à atuação de magistrados que 
se consideram deuses magistrais à frente do 
Supremo Tribunal Federal (STF). De lá para cá, 
infelizmente, o trio inflou e hoje é, no mínimo, 
um deplorável quinteto. Volta e meia o Judici-
ário, em seus diversos níveis, é “a bola da vez” 
de textos que relatam absurdas situações nas 
quais juízes, desembargadores e procuradores 
fazem coisas que são até para Deus duvidar. 
Claro que não é um privilégio às avessas, pois 
maus exemplos existem em todas as ativida-
des. Só que, nos casos citados, vindos de quem 
vêm, são péssimos para todos de todo o país. 
Sandices e roubalheira desenfreada, aqui 
como em mundo afora, da Guiné Equatorial 
até os Estados Unidos, também foram alvo de 
meus artigos, assim como lamentáveis fatos 
da área política, como os que cingiram Lula 
e o Partido dos Trabalhadores (PT), sempre 
narrados sem meias-palavras. Mas há mesmo 
motivo para a atual sequência envolvendo a 
excelência maior daqui?

Sim! Não bastasse o desprezo à vida 
humana em relação à pandemia e a ilícita 
defesa governamental à complicada família 
de filhos numerados (conhecidos por números 
também são os Irmãos Metralha de Patópo-
lis), o presidente, que adora criar inimigos 
incluindo nações parceiras, prefere se cercar 
de aberrações. Exemplo é o racista da pior 
espécie que mantém, custe o que custar, à 
frente da Fundação Palmares, entidade criada 
exatamente para combater as diferenças. Em 

suma, Bolsonaro escolheu pilhas de pessoas 
completamente inabilitadas para exercer 
funções governamentais, mas que se limitam 
a ser cordeirinhas que dizem resoluto “amém/
sim senhor” para todos os desatinos propostos 
e efetivados. Como ocorreu agora: partidário 
do “quanto pior, melhor”, satisfez seu instinto 
belicoso ao zerar imposto para importação 
de armas e munições, não estando nem aí 
para o crescente número de mortos, incluindo 
crianças, vítimas de balas perdidas. 

É de competência presidencial nomear 
ministros. Mas como escolhe mal! Vão desde 
o campeoníssimo Weintraub, que saiu da 
Educação (que parecia nem saber o que é) 
fugindo para os Estados Unidos, onde ganhou 
como milionário prêmio à sua dedicação um 
alto cargo no Banco Mundial; passando por 
um elemento que só falta despejar das pró-
prias mãos gasolina para queimar florestas 
que deveria defender. Depois de inicialmente 
manter a ilusão escolhendo raros bons auxi-
liares, resolveu que eles, justamente os que 
agiam de forma honesta e profissional, fossem 
defenestrados e pessimamente substituídos. E 
por quem? Suspeito ser fundamental que não 
precisem entender nada-de-nada, desde que 
garantam obediência militar a qualquer ordem 
do chefão, não importando e até aplaudindo 
se ele sabe ainda menos do assunto!

Assim, amigo leitor que se assusta com a 
predileção por comentários que envolvam o 
autodeclarado atleta no poder - que ele pla-
neja ser totalitário -, fica difícil escolher outro 
protagonista. Por exemplo: para declarar 
um sincero aplauso a Luís Roberto Barroso, 
ministro do STF, que acumula com extrema 
habilidade a presidência do Supremo Tribunal 
Eleitoral, necessito dizer o motivo… e lá vem 
Bolsonaro de novo. De forma bem educada e 
respeitando o direito de opinião de quem quer 
que seja, o ministro Barroso não se curvou 
diante das tresloucadas manifestações do 
mitomaníaco sobre mudar o eficiente sistema 

de eleição no país, voltando com as cédulas de 
papel e aparentemente sugerindo impressão 
de comprovantes de como cada um votou – 
para gáudio das milícias e demais bandidos. 
Fortes palmas também para Alexandre Kalil 
(PSD), prefeito de BH, que, ao contrário do 
protagonista Bolsonaro, agiu com rapidez 
firmando acordos para que a população 
tenha direito às vacinas chinesa e inglesa, 
não importando a origem. Evidente… se o 
mitomaníaco deixar a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar!

Motivo de memes e chacotas em todo o 
mundo pela sequência de erros, o presidente, 
que se entusiasma por ser reconhecido pelas 
suas “qualidades masculinas”, permite que 
seu governo acoberte terríveis ações enquan-
to, por outro lado, aprova ou incentiva - sei lá, 
a criação de listas de profissionais da imprensa 
que não se acomodam e nem se curvam à 
idiocracia para dizer amém às anormalidades.

É normal que um presidente se jogue no 
meio do povo, sem máscara, ajudando a for-
mação de aglomerações que podem infectar e 
matar? E se um dos abraçados apoiadores não 
resistir (se é que já não aconteceu) em con-
sequência de contágio, não seria questão de 
Justiça punir quem for responsável? Quanta 
gente ainda pode morrer pela ignorância que 
atrasa a vacinação no Brasil, pela politicagem 
rasteira de quem deveria fazer com urgência 
de tudo para enfrentar o vírus inimigo da 
humanidade, ao invés de se preocupar com 
eventuais adversários na tentativa de se ree-
leger daqui 2 anos? Indago se ações assim 
arriscam-se de ser classificadas como crime 
culposo – que, caso algum leitor não saiba, diz 
respeito a questões previsíveis que poderiam 
ser evitadas. Segundo o Código Penal, quem 
comete um crime culposo deixa de observar 
um dever de cuidado, por imprudência, ne-
gligência ou imperícia. E não é exatamente o 
que acontece envolvendo ignóbil gente “vip” 
no nosso país das ilusões perdidas?

Fim de ano e quase nada mudou no país pleno de ilusões perdidas
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experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujacio silva

Antonio carlos Arantes é reeleito
primeiro vice-presidente da Almg

O Plenário da Assembleia Legislativa 
(ALMG) reuniu dia 4 de dezembro para 
eleger a nova Mesa Diretora para o biênio 
2021/2022. O deputado Agostinho Patrus 
(PV) foi reeleito presidente da ALMG, sendo 
o deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB) 
reeleito 1º vice-presidente.

Sete parlamentares compõem a Mesa Dire-
tora. São eles: o presidente Agostinho Patrus; 
o 1º vice-presidente Antonio Carlos Arantes; o 
2º vice-presidente Doutor Jean Freire (PT); o 3º 
vice-presidente Alencar da Silveira Jr. (PDT); o 
1º secretário Tadeu Martins Leite (MDB); o 2º 
secretário Carlos Henrique (Republicanos), e o 
3º secretário Arlen Santiago (PTB).

O deputado Arantes disse que recebia com 
humildade e, sobretudo, responsabilidade, a 
recondução ao cargo: “nossa missão é auxiliar 
o presidente na condução dos trabalhos da 
casa. Recebo com muita honra essa missão 
que é o reconhecimento da nossa luta diária 
em nome do povo mineiro”, afirmou.

A votação foi nominal e aberta e o depu-
tado Arantes foi eleito por unanimidade pelos 
presentes com 73 votos. Pela primeira vez, a vo-
tação também pode ser feita de forma remota 
por causa da pandemia de COVID-19. A posse 
da mesa diretora será em fevereiro de 2021.
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Deputados celebram
emendas constitucionais

“Mais do que emendas, estamos mostrando 
o trabalho dos deputados”, disse o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
Agostinho Patrus (PV), durante solenidade em 
que a Mesa da Casa celebrou a promulgação de 
três emendas constitucionais. Durante a cerimô-
nia, realizada no dia 9 de dezembro, Agostinho 
afirmou que, além de demonstrarem a amplitude 
do trabalho do parlamento, as emendas também 
são sinais de que um futuro com mais desenvol-
vimento e oportunidades aguarda Minas Gerais.

A promulgação das emendas aconteceu no dia 
4 de dezembro, com publicação na edição do Di-
ário do Legislativo no dia 5. São elas a Emenda à 
Constituição 105, que é originária da PEC 43/19; 
a Emenda à Constituição 106, derivada da PEC 
52/20; e a Emenda à Constituição 107, decorrente 
da PEC 64/20. As três PECs foram aprovadas pelo 
Plenário no dia 2 de dezembro.

A Emenda 105 altera dois pontos da Constitui-
ção do Estado. O texto modifica o artigo 10º, a fim 
de permitir que a iniciativa privada incremente sua 
participação no setor ferroviário. Para isso, insere 
as modalidades autorização e permissão para a 
exploração desse modal de transporte.

A Emenda à Constituição 106, por sua vez, 
altera uma parte do artigo 84 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, da Constitui-
ção do Estado, para incluir os reservatórios dos 
Lagos de Furnas e de Peixoto entre as unidades 
tombadas para fins de conservação.

Já a Emenda à Constituição 107 restringe a 
possibilidade de abertura de crédito suplemen-

tar por meio de decreto do Poder Executivo. 
O texto altera o artigo 161 da Constituição do 
Estado, de forma a exigir a aprovação de projeto 
de lei de iniciativa do governador para autorizar 
a abertura de crédito suplementar cuja fonte de 
custeio seja proveniente de excesso de arrecada-
ção superior a 1% da receita orçamentária total, 
no mesmo exercício financeiro.
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eleição na Almg 
Consta nos bastidores que o presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), Agostinho 
Patrus (PV), ao tomar a decisão da ser candidato à reeleição, 
montou a chapa da continuidade, ou seja, resolveu apostar 
também na recondução de seus companheiros. Ele foi quem 
teria, de maneira isolada, organizado a chapa que culminou 
com reeleição do 1º vice-presidente Antonio carlos Arantes 
(PSDB), do 1º secretário tadeu martins leite, do 2º secretá-
rio carlos Henrique (Republicanos) e do 3º secretário Arlen 
santiago (PTB).

cena única – A única alteração em relação ao pleito foi à es-
colha do Partido dos Trabalhadores (PT), que optou pelo nome 
do parlamentar doutor Jean Freira, como 2º vice-presidente.

comentário final – Nos meandros da política, comenta-se 
que Agostinho teria o apoio do empresário e prefeito de Betim, 
Vittorio medioli (PSD), para buscar voos mais altos em 2022. 
A conferir...

esperto empresário
Lá por volta de junho, o empresário ricardo guimarães 

(Grupo BMG) era visto frequentemente conversando sobre 
política em Belo Horizonte. Ele se dizia engajado no tema, mas, 
no final da campanha, tomou um chá de sumiço, pois teria tido 
a promessa de que, em breve, seus interesses, especialmente 
na regularização de um terreno no Belvedere, região sul de 
Belo Horizonte, seriam encaminhados positivamente. Que 
jogo pesado, não é mesmo, gente!?

mídia tradicional
Mesmo sendo dono da CNN Brasil, o empresário rubens 

menin, por meio de sua empresa MRV, segue prestigiando 
a imprensa tradicional. Em geral, tem publicado anúncios 
expressivos em todos os grandes jornais impressos do país 
para o aplauso do setor da mídia, que passa por muita 
dificuldade.  

Viana, vice-governador?
Começa a ser trabalhado nos bastidores da política minei-

ra um projeto para que o senador carlos Viana (PSD) possa 
ser candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo 
governador romeu Zema (Novo). 

cena única – Atualmente Viana é o presidente estadual 
do PSD, mesmo partido do prefeito Alexandre Kalil. Contudo, 
o relacionamento dos dois parece não ser tão próximo, já que 
o parlamentar comentou: “o prefeito não fala em nome do 
partido”. E essa declaração pode ter sido um sinal no sentido 
de que eles talvez trilhem caminhos diferentes em 2022. 

eleição para o senado
O senador rodrigo Pacheco (DEM) informou à imprensa 

sua pretensão de se candidatar à Presidência do Senado. Em 
Brasília, tem defensores em favor de outro nome mineiro, o 
do senador Antonio Anastasia (PSDB). Essa situação significa 
que um pode tirar a possibilidade do outro. 

líder informal 
O nome formal de líder do governo na ALMG é o do depu-

tado raul Belém (PSC). No entanto, quando o assunto é polê-
mico e envolve projetos do governo do Estado nos bastidores 
da Casa, quem entra em cena é o deputado tucano gustavo 
Valadares. Eu, hein!?

Apoio do presidente
Tendo como base as informações colhidas pelo jornalista 

gerson camarotti, o presidente Jair Bolsonaro já instruiu a 
sua tropa de choque: quer que o futuro presidente seja um 
representante do MDB. Será, gente?

Quatro grupos disputam a
presidência da câmara de BH

A eleição da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte está tão disputada que o jogo 
está sendo jogado em quatro frentes. 
Uma de oposição, outra ambígua e 

duas restantes capitaneadas por parlamentares da 
base aliada à prefeitura. Por enquanto, o prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) se mantém neutro e, segundo 
amigos próximos, só vai se envolver em último caso.

Contudo, convém relembrar que, na ultima 
eleição, Kalil se viu obrigado a interceder no pleito, es-
pecialmente para a escolha do nome da presidência. 
Quando faltavam apenas 2 dias e, diante de uma dis-
cussão interminável, ele entrou na parada e teve êxito.

Quem é quem?
Segundo informações divulgadas pela impren-

sa, a atual presidente da Casa, vereadora Nely 
Aquino (Podemos), tem vantagem em relação 

aos demais nomes, pois se reuniu com mais de 
duas dúzias de colegas demonstrando, assim, 
que tem condições de ser reeleita. Aliás, Nely 
conta com uma boa margem de votos da bancada 
feminina. O problema da vereadora, conforme 
se comenta nos bastidores, é o fato de ela estar 
fazendo alianças com adversários históricos de 
Kalil, como é o caso do Partido Novo. Ou seja, ela 
tem um bom percentual de votação, porém, seus 
aliados têm ligações com situação e oposição ao 
chefe do Executivo. 

Por seu turno, quem está animado para a em-
preitada é o parlamentar Álvaro Damião (DEM), o 
homem da Itatiaia. Se for eleito, estaria de bom 
tamanho, afinal ele é um dos aliados de primeira 
hora do comando da PBH, comentam pessoas 
próximas. Ao longo da semana, Damião man-
teve contato com colegas, defendeu a bandeira 
da moralidade e continua acreditando em suas 
chances de vitória.

Ainda da base aliada do governo outro nome 
com força é o do vereador Bruno Miranda (PDT). 

Assim como outros participantes da disputa, ele 
tem experiência na Casa e, além disso, promete 
realizar uma administração transparente.

Até agora, a única bandeira efetivamente de 
oposição está sob o comando de Duda Salabert 
(PDT). Ela está atuando pela aglutinação das 
esquerdas, mas não revela ao certo qual será seu 
lema principal à frente da Casa. A vereadora tem 
bastante respeito de seus pares, especialmente 
por ter sido a mais votada de toda a história de 
Belo Horizonte. 

Neste vai e vem, os candidatos ao posto de 
presidente da Câmara têm evitado a formação 
de chapa completa, com todos os demais nomes 
da Mesa Diretora. Eles esperam o momento final 
para esse tipo de atitude. 

É bom lembrar ainda que, neste cenário elei-
toreiro, corre por fora o vereador Irlan Melo (PSD). 
Atual vice-líder da PBH, ele tem dito a amigos 
próximos: “o que esse meu grupo decidir, para 
mim, está bom”. Ou seja, não é candidato, mas 
se tiver uma oportunidade, não vai desperdiçá-la.

irlan melo álvaro damião Bruno miranda nely Aquino

DivulgaçãoDivulgação DivulgaçãoArquivo pessoal

https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2020/12/L20201205.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2020/12/L20201205.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=105&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=105&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=43&t=PEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=106&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=52&t=PEC
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=52&t=PEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=EMC&num=107&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=64&t=PEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=10&ceAssunto=&ceCE=on&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=84&ceAssunto=&ceCA=on&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=84&ceAssunto=&ceCA=on&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=161&ceAssunto=&ceCE=on&sltResultPagina=10
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&subaba=js_tabsubConstituicaoEstadualSimples&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&pageNum=1&ceArtigo=161&ceAssunto=&ceCE=on&sltResultPagina=10
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Programas sociais
Nos bastidores da Câmara Federal comentários indicam 

que o presidente rodrigo maia (DEM) estaria trabalhando 
um nome para sucedê-lo. A preferência é por alguém que se 
identifique com a defesa dos programas sociais, pois segundo 
é avaliado, o Palácio do Planalto tem sido negligente quando 
o assunto é esse.

todos sem rumo
Falando à TV Cultura, o cardiologista dante senra, após 

analisar o quadro da pandemia no Brasil, disparou: “pelas infor-
mações que tenho, o mundo só voltará ao normal em um ano. 
Isso se a questão da vacina for resolvida”. Cruz credo, gente!    

desmoralização do stF
Na avaliação do cientista político ricardo sennes, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) deveria abandonar o viés e 
também a sua aptidão por temas políticos, caminhando pela 
interpretação técnica das leis. “Se continuar nessa politização 
da Suprema Corte, em breve, as ruas vão começar a manifestar 
contra a instituição, o que terminará sucumbindo à pressão 
popular”, avalia.

sem grandes investimentos 
Empresários mineiros e brasileiros estão na base da espera. 

Eles avaliam que os grandes investimentos só devem ser feitos, 
inclusive com aporte do capital internacional, quando houver 
segurança em relação à vacina contra a COVID-19. Ou seja, o 
mundo segue parado devido à pandemia.

um a zero para doria
Cronistas políticos de Brasília cravam um número: um a zero 

para o governador de São Paulo, João doria (PSDB), contra o 
presidente Bolsonaro quando o assunto é vacinação contra o 
coronavírus. Entretanto, o jogo está sendo jogado e o Planalto 
tem todas as chances de reverter a partida.   

contrabando à vista
O crime organizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

segundo fontes do serviço de inteligência do Planalto, já esta-
ria se preparando para contrabandear vacinas da COVID-19 e 
disponibilizá-las para as clínicas particulares. Cruz credo, gente!

indústria x emprego
Veja que ironia: recentemente foram disponibilizados da-

dos indicando o crescimento da indústria em todo o país. No 
entanto, neste mesmo período, o número de desempregados 
aumentou da maneira exponencial. Ou seja, o desafio para 
se encontrar o equilíbrio entre produção e trabalho ainda vai 
demorar. 

congresso em alta
Sondagem feita por institutos de opinião em Brasília afian-

çam que a maioria dos deputados têm sido bem avaliados 
quando o assunto é a defesa em favor dos programas sociais, 
principalmente durante a crise sanitária. Tanto que quando 
um projeto sobre o tema chega à Câmara Federal, ele logo é 
debatido no plenário.

Fusão e aquisição frente à pandemia da coVid-19

Não é novidade que com a 
pandemia vários setores da 
economia foram afetados e 
precisaram passar por mu-

danças. Entre elas, podemos citar alguns 
como, por exemplo, o fortalecimento do 
e-commerce, o home office e o setor de 
entretenimento investindo em shows on-
-line (lives). Nas operações de M&A não 
foi diferente.

A M&A é uma sigla, em inglês, que 
significa Mergers and Acquisitions (fusão e 
aquisição), caracterizada como operações 
societárias, de compra e venda de empre-
sas. Quando ocorre a fusão, uma empresa 
se incorpora à outra, já na aquisição, a 
empresa compra outra empresa, ou seja, 
toma posse.  

Empresas que se submetem a esse tipo 
de operação, geralmente, buscam diversi-
ficar investimentos e obter novos ganhos. 
Além disso, este tipo de negociação cola-
bora para redução de concorrência. Mas, é 
importante frisar a mudança que a fusão 
ou aquisição podem ocasionar na forma de 
trabalho, por isso, deve ser feita com muito 
cuidado e responsabilidade. 

Essas negociações são capazes de 
trazer retorno financeiro mais rápido em 
comparação com uma empresa. Na fusão 
ocorre a criação de uma nova empresa, já 
na aquisição, uma das empresas envolvidas 
se mantém,  nessa lógica, a fusão é  uma 
permuta de ações e a aquisição, o paga-
mento ocorre por meio de ações, títulos ou 
dinheiro. Logo, as chances de crescimento 
dos envolvidos são maiores.

O M&A para se consolidar passa por 
alguns processos, tais como; estratégias, 
preparação/ ato preparatório (definir 
interesses dos envolvidos), due diligente 
(auditoria), reorganização societária, nego-
ciação contratual (LOI), contrato principal/ 
acordo de acionistas e o fechamento formal 
de todo processo.

No Brasil, o M&A cresceu nos últimos 
anos, porém, assim como em todo mundo, 
com a chegada da pandemia do novo co-
ronavírus houve cancelamento e também 
paralisação de transações. Como foi o caso 
da Outback e Laureate. Mesmo em meio 
ao contexto de incertezas outras instituições 
decidiram arriscar e manter as negociações, 
a Oi e a Petrobras são bons exemplos.

De acordo com dados da Refinitiv, 
a quantidade de fusões e aquisições 
cresceu 46% no terceiro trimestre em 
relação ao mesmo período de 2019, 
para US$ 12,5 bilhões. Mesmo com 
esse aumento, as transações acumulam 
queda de 38% no ano. Isso tudo em 
função de acordos que enxugaram no 
início de 2020.

Vale a pena lembrar que empresas 
concorrentes nem sempre são competi-
doras durante seu tempo de existência. A 
fusão pode até ser complexa na prática, vai 
depender do tipo das empresas envolvidas 
no processo - e de seu tamanho. Ainda 
assim, as fusões se mantêm crescendo no 
mercado brasileiro e internacional, por 
conta das suas vantagens.

Dessa forma, no pós-pandemia, a M&A 
pode ser uma boa alternativa para evitar 
que muitas empresas fechem as portas. E 
em paralelo a isso, promover a recuperação 
e o crescimento econômico a nível mundial. 
Para o próximo ano, a expectativa é que 
ocorram muitas oportunidades de fusões 
e aquisições de empresas no Brasil. Que 
assim seja!

Preço dos produtos da ceia de
natal aumentou em até 70%

contagem regressiva para o fim de 
2020 já começou e, seguindo a 
tradição cristã, muitas famílias de-
vem encerrar este ano caótico ao 
redor de uma mesa farta na noite 

de Natal. Porém, vai ser preciso desembolsar 
mais do que na celebração do ano passado 
já que, segundo pesquisa do site Mercado 
Mineiro, os preços dos produtos típicos para 
preparação dos pratos da ceia subiram até 
70% em relação ao ano passado e podem ser 
encontrados com variação de até 129% nos 
estabelecimentos da capital.

É bom ressaltar que a pandemia do novo 
coronavírus não acabou, os números de casos 
de COVID-19 continuam subindo, assim como 
as vítimas fatais, e a recomendação da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) é de que não 
haja grandes aglomerações neste fim de ano 
atípico. Todavia, para aqueles que forem reunir 
os familiares mais próximos, a dica é pesquisar 
muito, levando em consideração a qualidade 
de cada produto, já que as variações chamam 
a atenção. 

Segundo o levantamento, o quilo de baca-
lhau do Porto, por exemplo, pode ser encontra-
do de R$ 69,90 até R$ 149,80, uma diferença 
de 114%. Já o pernil com osso pode custar 

de R$ 19,80 até R$ 32,90, uma oscilação de 
66%. Frutas cristalizadas obtiveram variação 
de 61%, custando de R$ 9,90 até R$ 38,50. Em 
questão de recorde de diferença nos preços, a 
pêra levou o pódio este ano com a marca de 
129%, sendo vendida de R$ 8,28 até R$ 18,99.

Já em relação aos valores médios do ano 
passado, praticamente todos os produtos 
estão mais caros. Considerado o protagonista 
das reuniões de muitas famílias, o quilo 
do peru teve aumento de 12,83%, 
passando de R$ 19,48 para 
R$ 21,98. O pernil com osso 
subiu de R$ 15,49 para 
R$ 26,35, uma alta de 
70%. As uvas Itália, que 
costumam enfeitar di-
versos pratos, também 
encareceram 68%, 
passando de R$ 10,95 
para R$ 18,45.

Para Feliciano Abreu, 
coordenador do site e res-
ponsável pela pesquisa, os 
tempos são de cautela.  “Nós 
sabíamos que o aumento do dólar ia 
influenciar diretamente nos preços e este é um 
dos fatores mais determinantes para os altos 
valores. Principalmente, quando olhamos as 
carnes: todas tiveram aumento significativo. 
Fica complicado para o consumidor porque o 

custo da ceia está muito maior esse ano devido 
às exportações. O que resta para o cliente é 
realizar uma comemoração dentro das suas 
possibilidades financeiras Além disso, pesqui-
sar bastante porque todos os preços médios 
subiram”, ressalta.

Uma dica de Abreu é esperar para realizar 
as compras mais próximo da data. “Compre o 
necessário, fique de olho nas ofertas, não ad-
quira pela emoção e espere um pouco mais por-
que esse é um momento de formação de preços 
dos estabelecimentos, depois a concorrência 
é acirrada e isso favorece o consumidor”, diz.

ceia adaptada  
A expressão “jeitinho brasileiro”, muitas 

vezes, usada de forma pejorativa para descre-
ver um povo que improvisa soluções criativas 
para as mais diversas situações, pode ser 
bem-vinda na hora de adaptar a ceia deste 
ano ao bolso. 

Para essa missão, o chef e professor de 
gastronomia Renato Lobato aposta nos pratos 
coadjuvantes, mas não menos saborosos. 
“Quando falamos em ceia de Natal, normal-
mente vem à mente fartura, muita comida, e 
alguns pratos tradicionais, como pernil, peru, 
aves festivas, leitoa pururucada. Mas, por conta 
desta pandemia, nada melhor do que preparar 
uma receita de custo mais baixo. Uma dica para 

adaptar a ceia é dar preferência aos acom-
panhamentos: farofas úmidas com 

abobrinha, farinha de milho 
com hortelã e maracujá são 

algumas sugestões para 
acompanhar”.

Já em relação aos 
pratos principais tam-
bém é válido sair do 
óbvio. “Opte pelo fran-
go ao invés do peru ou 
aves festivas. Se quiser 

a carne de porco, esco-
lha o filé mignon suíno ou 

até a copa lombo. Ou ainda, 
o pernil sem osso que pode ser 

comprado em pedaços menores. Se 
o desejo é destacar na ceia, sugiro a costelinha 
com goiabada. Sobre as frutas, minha sugestão 
é focar nas sazonais, como o pêssego nacional, 
figo, uvas e mangas. Use e abuse da criatividade 
para decorar seus pratos com elas”, diz.

A pandemia do
novo coronavírus não

acabou, os números de casos
de coVid-19 continuam subindo,

assim como as vítimas fatais,
e a recomendação da oms é

de que não haja grandes
aglomerações neste
fim de ano atípico
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2 de dezembro. 300 anos de Minas Gerais.
almg.gov.br/minas300

Saiba mais:

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.

Cashback: receba de volta parte
do dinheiro gasto nas compras

J
á imaginou fazer uma 
compra e  receber  de 
volta parte do dinheiro 
gasto em crédito para 
novas aquisições? Esse 

é o princípio do cashback, pro-
grama que tem se popularizado 
no Brasil nos últimos anos. Para 
os consumidores, a vantagem 
é economizar  com retornos 
que variam entre 5% e 10%, 
podendo chegar até a 50% em 
alguns casos. Já as empesas 
têm a oportunidade de fidelizar 
os clientes. 

O especialista em educação 
financeira Felipe Borges explica 
que o sistema é comum na Europa 
e Estados Unidos. “Por lá, a prática 
é bastante utilizada e os usuários já 
estão acostumados. 
No Brasil, o modelo 
surgiu em meados 
de 2011 e não des-
pertou muito o in-
teresse no começo. 
Nos últimos 3 anos 
é que foram desen-
volvidas várias plata-
formas e aplicativos 
que disponibilizam o serviço. Ele 
foi caindo no gosto popular e tem 
ficado cada vez mais conhecido”.

Ainda segundo Borges, as em-
presas que oferecem o cashback 
têm uma vantagem a mais em 
um mercado bastante competitivo. 
“Isso influencia na escolha de com-

pra do consumidor. 
Quando ele observa 
que receberá da-
quela loja algum 
benefício, sempre 
volta para adquirir 
mais produtos para 
continuar ganhando 
créditos. Essa é uma 
boa estratégia de 

fidelização, além de garantir maior 
visibilidade para a marca e fazer 
as vendas aumentarem”, afirma.

A modalidade é mais comum 
em compras on-line, mas também 
existem lojas físicas que já aceitam. 
“Hoje em dia, com a facilidade 
oferecida pelos smartphones, a 
maioria das pessoas utilizam as 
plataformas de e-commerce. Para 
se ter uma ideia, as vendas virtuais 
faturaram R$ 75,1 bilhões em 2019. 
Esse ano, mesmo com as adversi-
dades da COVID-19, o comércio ele-
trônico brasileiro alcançou a marca 
de R$ 41,92 bilhões até agosto. 
Esses dados apenas demonstram 
a magnitude e a força que esse 
mercado tem”. 

Segundo o especialista, pes-
quisas feitas em 2019 mostraram 
que o Brasil tem cerca de 6,4 
milhões de estabelecimentos 
cadastrados em programas de 
cashback. “Cada site funciona de 
maneira diferente. Alguns dão 
o crédito ou saldo em carteiras 
digitais para ser usado em com-
pras futuras em lojas parceiras, 
mas também existem aqueles 
que realizam a devolução por 
meio de transferência bancária”, 
esclarece.

Ele acrescenta que no cashback 
o cliente não fica limitado a deter-
minados produtos e serviços. “Ele 
tem liberdade e pode usar o valor 
que possui no que quiser, sem 
estar atrelado a nenhuma loja. 
Diferente de programas de pontos 
e milhagens em que é necessário 
atingir uma certa quantidade 
para trocar e ainda possuem 
validade”.

Na visão do economista Thiago 
Soares, o cuidado é primordial ao 
usar programas de cashback. “As 
pessoas precisam checar a con-
fiabilidade do site, verificar se não 
há reclamações sobre a página e 
dar preferência para plataformas 
conhecidas no mercado. Além 
disso, o consumidor deve avaliar 
se a compra é necessária ou está 
sendo feita por impulso apenas 
para receber o benefício”, alerta.

Por último, Soares salienta que 
alguns serviços cobram mensalida-
de para serem usados. Nesse caso, 
o cliente tem que colocar na ponta 
do lápis para saber se o volume de 
compras vai dar crédito suficiente 
para suprir o valor da assinatura. 
“É preciso avaliar os pontos positi-
vos e negativos. Mas o que todos 
devem ter em mente é evitar os 
gastos desnecessários”, conclui.

retorno garantido

A auxiliar administrativa Kari-
na Rocha já faz uso do cashback 
há alguns anos. “Tem sido van-
tajoso para mim. Sempre busco 
sites confiáveis, confiro os preços, 
condições e o valor que vou re-
ceber de volta. Também compro 
diversos itens quando a família 
me pede, pois assim consigo 
ganhar ainda mais créditos. Nos 
últimos meses, adquiri presentes 
para aniversários, Dia das Mães e 
garanti ainda as lembranças para 
o Natal. Quanto mais alto o valor, 
maior é o cashback”, conta.

Ela afirma que tinha conheci-
mento dos programas de recom-
pensa, mas quando foi pesquisar 
mais sobre o tema ficou entu-
siasmada. “Essa ideia de receber 
dinheiro de volta por algo que com-
prei me chama muito a atenção. 
O melhor é que posso fazer tudo 
pelo aplicativo no meu smartpho-
ne. Participo de um sistema que o 
crédito não expira e posso usar para 
futuras aquisições. O crédito fica em 
uma carteira digital. Às vezes, acabo 
comprando até o que não vou usar 
só para acumular os valores”.

Como o
cashback
funciona

Cliente compra em
uma loja virtual

Um percentual
retorna em crédito

O valor pode ser usado
na próxima aquisição ou

depositado em conta corrente

Alguns programas
cobram mensalidade

O mais comum é receber
entre 5% e 10%, mas há

casos em que chega a 50%

“Essa é uma
boa estratégia
de fidelização,

além de garantir
maior visibilidade

para a marca”

Programas
de cashback
trazem
vantagens
para empresas
e consumidores

Zema participa de inauguração de fábrica de latas da Ambev em Sete Lagoas
O governador Romeu Zema (Novo) 

participou no dia 7 de dezembro, da inau-
guração da fábrica de latas da Cervejaria 
Ambev, em Sete Lagoas, região Central 
do estado. Foram investidos cerca de R$ 
700 milhões no empreendimento, que 
terá capacidade de produzir 1,5 bilhão de 
latas por ano. Foram gerados 350 novos 
postos de trabalho.

 Zema ressaltou o trabalho de sua 
gestão na busca de investimentos e, 
consequentemente, na geração de em-
pregos. “Este investimento é mais um 
passo que damos no sentido de criarmos 
empregos e oportunidades no estado. 
Em 2 anos de governo, já conseguimos 
atrair para Minas Gerais três vezes mais 
investimentos do que o último governo 
fez em 4 anos. São mais de R$ 85 bilhões 
de protocolos de intenção assinados em 
2019 e 2020”, afirmou.

O governador ressaltou a importância 
do investimento da empresa no município, 
que demonstra uma vocação muito gran-
de para receber grandes indústrias. “Fico 
muito satisfeito com este investimento tão 
grande aqui em Sete Lagoas. É a primeira 
vez que um fabricante de bebidas também 
passa a fabricar a sua embalagem”, disse.

Ele afirmou, ainda, que a gestão efi-
ciente se reflete em resultados positivos 
em diversas áreas. “Da mesma maneira 
que o setor privado é criativo, nós temos 

melhorado todos os indicadores do estado. 
Sempre houve no setor público a ideia de 
que só dinheiro resolve os problemas. É a 
eficiência que melhora o social, salvando 
vidas, dando melhor educação e mais 
segurança para a população”, concluiu.

inauguração

Em agosto do ano passado, Zema 
participou do lançamento da pedra fun-
damental do projeto da Ambev. Com área 
construída de 45 mil metros quadrados, a 
nova fábrica abriga duas linhas de produ-
ção de latas, uma de tampas, e funciona 
com energia 100% renovável. Além disso, 
o alumínio usado na produção das latas é 
brasileiro e 75% reciclado.

O novo investimento se soma aos 
demais aportes realizados pela empresa 
em Minas Gerais. Nos últimos 5 anos, a 
Cervejaria Ambev destinou R$ 2,2 bilhões 
às operações que possui em Uberlândia, 
Juatuba e Sete Lagoas, além dos centros 
de distribuição no estado.

O presidente da Cervejaria Ambev, 
Jean Jereissati, destacou que com a fábrica 
de latas os mineiros terão uma bebida 
produzida 100% em Minas Gerais, desde 
a receita até a embalagem. “Quando co-
meçamos a construir esta nova unidade, 
queríamos aumentar a nossa capacidade. 
Era um projeto olhando o longo prazo. 

Assim que vimos a alta demanda por 
latas, aceleramos as obras para conseguir 
atender este mercado”, disse.

Anel Viário

Zema também visitou as obras do Anel 
Viário do município, que deverá receber 
6,5 mil veículos por dia após a conclusão. 
Foram investidos R$ 7,5 milhões na obra, 
com 3,3 quilômetros de extensão. A in-
tervenção faz parte do programa Avança 

Minas, plano de retomada econômica que 
reúne iniciativas em diferentes frentes de 
atuação do governo, com um pacote de R$ 
100 milhões para obras de infraestrutura 
em diversas regiões do estado.

O complemento da alça viária rodo-
viária trará benefícios para Sete Lagoas e 
para os municípios de Jequitibá, Baldim e 
Santana do Pirapama.

“Viemos visitar uma obra que foi reto-
mada depois de muitos anos, a Avenida 
Norte Sul. Uma obra fundamental para 

que o distrito industrial da cidade fique 
melhor atendido e possa atrair e gerar 
mais empregos. São muitas obras paradas 
em Minas que, com o tempo, vamos con-
seguir concluir, principalmente para gerar 
desenvolvimento e empregos”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Mo-
bilidade, Fernando Marcato, destacou 
que o programa Avança Minas busca 
exatamente recuperar recursos e obras 
que estavam paralisadas há anos. “Essa 
obra só foi possível ser retomada devido 
a um esforço de gestão. Este dinheiro 
estava parado junto ao governo federal 
e o nosso governo se mobilizou para 
conseguir retomar o funcionamento e a 
execução da obra com um dinheiro que 
já tinha sido pago pelo governo. Esta obra 
vai beneficiar o distrito industrial e toda 
a região”, disse.

O prefeito de Sete Lagoas, Duílio de 
Castro (Patriota), valorizou a parceria do 
governo do Estado com o município e a 
importância da obra para toda a região.

“A conclusão desta obra vai ajudar 
muito no escoamento do fluxo de cargas 
de Sete Lagoas. A gente fica feliz e agrade-
ce porque era uma obra muito importante 
para nós e que ficou paralisada mais de 3 
anos, atrasando e sufocando o escoamen-
to dos produtos. Isso vai consolidando cada 
vez mais nossa cidade com um lugar com 
vocação  para a indústria”, afirmou.
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http://infraestrutura.mg.gov.br/
http://infraestrutura.mg.gov.br/
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E-mail: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

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

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

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

Homenagem

ZemA e BolsonAro - O governador Romeu Zema (Novo) está 
certíssimo em manter uma boa aproximação com o presidente Jair 
Bolsonaro. Como a situação financeira do governo de Minas é compli-
cada, o certo é conquistar uma parceria com Brasília, pois isso ajuda 
a minimizar as demandas do estado. Agora, o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) não quer nem saber de visitar o Palácio do Planalto. Cada um 
sabe onde pode esticar a corda. Mas, o certo é que a população não 
pode e não deve ser submetida a picuinhas políticas.

claro que a crise sanitária está prejudicando todo mundo e 

o setor de transporte não ficou de fora dessa faixa de problemas. 

Mas, em Belo Horizonte, o empresário Joel Paschoalin tem feito 

um trabalho muito bom no comando do Sindicato das Empresas 

de Transportes de Passageiros, o conhecido Setra/BH.  

o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, ao lado do seu coordenador de 

comunicação Pedro Costa, recebem jornalistas da área econô-

mica para um balanço de fim de ano da entidade. 

o centro de BH continua sendo o ponto preferido para a 

atuação dos bandidos, principalmente o entorno da Praça Sete. 

Essa aparente segurança, divulgada pelo governo nas demais 

regiões da cidade, não está acontecendo de fato. Neste fim de 

ano, quem for fazer compras na área deve ficar muito atento 

para não ser vítima de assaltantes.

depois da revitalização, a Praça da Liberdade, um dos pon-

tos turísticos de BH, está realmente linda! Agora, a fiscalização 

precisa ser mais intensa  para evitar a degradação dos jardins, 

como aconteceu no ano passado e forçou a realização de uma 

reconstrução do espaço. A população precisa saber: não pode 

ficar pisoteando o gramado.

mudAnçAs nA mArinHA - Durante 2 anos, o capitão Nicácio 
Satiro de Araújo  tem comandado com maestria e eficiência o 
escritório regional da Marinha em Minas Gerais. Agora, e por im-
posição do regimento interno, ele terá de ser substituído. Janeiro 
será o seu último mês e ele vai voltar à base para realizar cursos e 
galgar postos mais altos. Parabéns, comandante Nicácio! Os seus 
amigos de Belo Horizonte irão sentir sua falta.

ProPrietários de BAres e restAurAntes estão revoltados 
com o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que determinou a proibição 
de venda de bebidas alcoólicas. Os líderes do segmento estão 
atuando nos bastidores para reverter a situação e, caso isso não 
aconteça, a previsão é de muita quebradeira.

AgronegÓcio mineiro - O cultivo das atividades rurais de 
Minas Gerais tem batido recorde todos os anos, especialmente 
na colheita do café, nos grãos de soja, na produção de leite e 
na venda de gado de corte. De uns tempos para cá, esse seg-
mento tem ficado ainda mais forte e organizado, a partir da 
atuação da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB-MG. 
E quem está no comando da entidade é o nosso conhecido 
Manoel Mário de Souza Barros, advogado de boa cepa e que 
tem longa experiência nesta área. Neste período de pandemia, 
ele tem realizado vários eventos virtuais, sempre buscando fa-
zer o elo entre quem produz e quem tem interesse de compras 
no mercado, considerado um dos mais significativos do Brasil.

o contador-geral
da Prefeitura de

Belo Horizonte (PBH),
nourival resende.

Aliás, a PBH é
destaque no ranking

da transparência
no programa do
tesouro nacional
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ProPrietáriA e diretorA dos Produtos lucennA
deniselucena35@gmail.com

denise lucenA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Nesta sociedade pós-coro-
navírus, vi um universo de pos-
sibilidades. Me reinventando, 
e, principalmente buscando 
maneiras de resgatar ao cliente 
uma relação primária de con-
fiança e de prazer. Em tempos 
de isolamento social, meu foco 
se intensificou mais para uma 
grande paixão-  “O Amor pela 
Gastronomia”.

Pois então, nada melhor 
que unir o útil ao agradável. Ou 
seja, unir a necessidade com a 
vontade, e reinventar uma nova 
forma de espalhar amor, afeto e 
capricho que tanto me esmero. 
Descobri um novo nicho- Desco-
bri que os pratos gastronômicos 
os quais eu ensinava, poderiam 
ser levados à mesa com mais 
rapidez, prática, amor e sabor. 

Esta reinvenção ganhou 
um novo sentido em minha 
vida. Mudei o foco do meu 
negócio para mantê-lo à tona 
em meio à pandemia.  Após 
25 anos de Produtos Lucenna. 
Criei o serviço “Confort Food 
Lucenna”, Comida que resgata a 

questão afetiva feita com muito 
amor e carinho; adaptada para 
viagem.

Aproveitei a credibilidade e 
tradição dos nossos produtos, 
a minha prática em consul-
torias gastronômicas, cursos, 
desenvolvimento de cardápios 
para bares, restaurantes, hote-
larias, ensinando pratos com a 
leveza, sutileza e sabores das 
especiarias. Também como 
estudante de gastronomia, co-
loquei em prática todos estes 
ensinamentos. Criando pratos 
gastronômicos, acrescentando 
sabores à vida. Sempre me preo-
cupando com a qualidade, e não 
quantidade.  Trabalhando com 
o “encantamento”, entregamos 
nossos pratos com uma mensa-
gem positiva, que pode ser feita 
impressa à mão - Mais do que 
vender, agora é hora de servir.

Mas para tudo isto aconte-
cer, tive uma visão com antece-
dência, sentindo o reflexo da 
queda de alguns empresários 
na área alimentícia (principal-
mente), me associei a grupos 

de delivery, participando de 
lives, ensinando pratos e dando 
dicas de usos de especiarias. 
As pessoas estão descobrindo 
que o que elas consomem faz 
a diferença. 

A chave foi descobrir quais 
seriam as novas necessidades 
que viriam surgir em tempos 
de isolamento social. Foi um 
grande desafio! Tomei atitudes 
diferenciadas. Foi neste mo-
mento, que abusei da minha 
criatividade. Utilizando a minha 
prática e ampliando mais o meu 
negócio. 

Fica a dica- investir no uni-
verso on-line. A digitalização da 
economia vem permitindo que 
pessoas sem vínculo emprega-
tício consigam algum tipo de 
renda.

Com esta crise, o processo 
será acelerado. Quem tiver a 
perspicácia de “migrar” para o 
digital e entender que a lingua-
gem, a relação com o cliente e 
a estratégia de divulgação do 
serviço devem ter diferencial, 
vai sair na frente!

gastronomia em época de pandemia
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Presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva, recebendo
homenagem do comandante-geral da Polícia militar

de minas gerais, coronel rodrigo sousa rodrigues
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sintomas semelhantes ao de coVid-19 fazem
diagnósticos de câncer de pulmão caírem

o Brasil e no mundo, o cân-
cer de pulmão é o que mais 
mata e o mais comum em 
homens e mulheres, per-

dendo apenas para o de pele não 
melanoma, segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca). O alto índice de 
letalidade tem como causa a rápida 
evolução, se comparada com outros 
tipos da doença e pelo diagnóstico 

que, na maioria dos casos, só acontece 
em estágio avançado. Não bastasse 
estatísticas tão negativas, a pandemia 
causada pelo novo coronavírus tem 
agravado ainda mais essa situação ao 
provocar um atraso em consultas e re-
alização de exames, além de confusão 
devido à semelhança dos sintomas no 
momento do diagnóstico.

De acordo com um estudo realizado 
pela instituição Cancer Research UK, em 
Londres, o número de encaminhamen-
tos urgentes de câncer de pulmão foi o 

menor entre os tipos da doença desde 
abril e estima-se que pelo menos 16 mil 
pacientes deixaram de ser encaminha-
dos para exames a fim de diagnosticar 
a enfermidade desde março. 

Segundo os dados da instituição, 
em agosto, havia cerca de 8.600 
encaminhamentos urgentes por 
suspeita de câncer no país, 9% a me-
nos que no mesmo período do ano 
anterior. Em abril, um dos momentos 
mais críticos da pandemia e de alta 
adesão ao isolamento social, houve 
uma queda acentuada de 72% nos en-
caminhamentos médicos para fechar 
o diagnóstico da doença.

Na avaliação do oncologista torá-
cico, Carlos Gil Ferreira, a semelhança 
dos sintomas das duas doenças pode 
ser desafiador. “Indícios como tosse 
persistente, falta de ar, cansaço e falta 
de energia podem ocorrer tanto em 
pacientes com COVID-19 como naqueles 
com câncer de pulmão”, diz o médico.

O oncologista lembra que é preciso 
ter cuidado com pacientes com câncer 
de pulmão porque, em geral, eles pos-
suem outras comorbidades e muitos 
são tabagistas, fatores que podem ser 
agravantes no caso de uma infecção 
de coronavírus. Ainda segundo o espe-
cialista, durante a pandemia, muitos 
pacientes deixaram de fazer exames, 
o que causou um retardo nas análises. 
“Por outro lado, foram descobertos 
casos de câncer de pulmão em pessoas 
que não se imaginavam com a doença, 
mas fizeram exames de imagem do 
tórax por conta da COVID e anteciparam 
o diagnóstico”, pondera.

Segundo o Inca, são estimados 
30.200 novos casos da doença todos 
os anos, sendo 17.760 em homens e 
12.440 em mulheres. Em cerca de 85% 
dos episódios, o câncer de pulmão está 

associado ao consumo de derivados de 
tabaco. Portanto, o cigarro é, de longe, 
o mais importante fator de risco para o 
desenvolvimento da doença. “Mais de 
80% dos casos ocorrem em tabagistas 
ou ex-tabagistas. Contudo, 20% podem 
ocorrer em indivíduos que nunca fuma-
ram. Por isso, temos que ficar atentos 
a sintomas respiratórios persistentes”, 
alerta o médico.

Com a pandemia popularizou-se o 
oxímetro, aparelho usado para medir 
indiretamente a quantidade de oxigê-
nio no sangue de um paciente, mas 
segundo o oncologista, no caso do 
câncer de pulmão, o teste tem pouca 
eficácia. “Outros sintomas geralmente 

ocorrem antes de uma alteração na sa-
turação de oxigenação”, diz. De acordo 
com Ferreira, tosse persistente, falta de 
ar, dor no tórax e emagrecimento sem 
explicação são os principais sinais que 
devem levar as pessoas ao consultório 
de um especialista. “A partir de um 
exame de imagem suspeito, raio-x ou 
tomografia de tórax, e uma biópsia 
fechamos o diagnóstico”, afirma.

Como explica o médico, o tratamento 
depende do estágio da doença. “Cirurgia 
para os casos iniciais. Para os avançados, 
radioterapia combinada ou não com 
quimioterapia ou quimioterapia isolada. 
Imunoterapia e drogas alvo também 
podem ser utilizadas”, esclarece.

oncologista torácico, carlos gil Ferreira
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O Governo de Minas, por meio da Cemig e da Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo, preparou um fim de ano inesquecível para você e 
sua família. O Festival Luzes da Liberdade vai espalhar luz, arte, música 
e muita emoção pelas ruas de Belo Horizonte, de forma inovadora, 
sustentável e segura, evitando aglomerações neste momento de 
isolamento social. Este ano, a iluminação da Praça da Liberdade será 
moderna e expandida, com atrações pela cidade. Além disso, iluminações 
temáticas e shows de laser também serão transmitidos on-line. 

Confira a programação completa 
em luzesdaliberdade.com.br. 

E para quem preferir acompanhar 
de casa, os espetáculos também 

serão transmitidos on-line. 

Use o 
QR Code 
para saber 
tudo sobre 
o evento. 

PROJEÇÕES
Espaço do Conhecimento UFMG
Academia Mineira de Letras 
Edifício Augusto Costa 
Edifício Tapajós 
Rua da Bahia com Av. do Contorno 
Palácio da Liberdade 
IEPHA

APRESENTAÇÕES MUSICAIS
Funarte
Minas Tênis Clube

ILUMINAÇÃO 
ARQUITETÔNICA
FUNARTE 
UEMG 
CDL
Arquivo e Museu Mineiro
Palácio das Artes
Biblioteca Pública
Instituto Moreira Salles

LASERS
Viaduto Santa Tereza
UEMG 

ESTE ANO, O NATAL 
VAI SER DIFERENTE. 
MAS A EMOÇÃO DAS

VAI SER A 
DE SEMPRE. 

LOCAIS DAS PRINCIPAIS ATRAÇÕES
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55% das famílias que planejavam ter
filhos desistiram por causa da pandemia

Porcentagem maior está nos lares que perderam renda durante o período

ncerteza parece ser uma palavra ade-
quada para resumir 2020. As dúvidas e 
receios trazidos pelo novo coronavírus 
alteraram planejamentos em diversos 
âmbitos, inclusive familiar. É o que mostra 

uma pesquisa feita pela Famivita. Segundo a análise, 
55% dos casais que planejavam ter filhos este ano 
desistiram por causa da pandemia.

Os os resultados ainda apontam que essa al-
teração de planejamento afetou, principalmente, 
as famílias que perderam renda durante a crise 
sanitária. Destas, 65% desistiram do desejo de ter 
filho em 2020. 

Outro ponto é que 60% das mulheres que já 
estavam grávidas também tiveram que fazer altera-
ções devido à mudança drástica de planos diante de 
uma pandemia. Já 46% das mulheres que estavam 
tentando engravidar não pretendem gestar um bebê 
nos próximos 12 meses.

É o caso da professora de inglês, Maria Fernanda 
Ribeiro, 29, que se programava para engravidar em 
2020. Ela conta que começou a se organizar ainda no ano 
passado e que desistiu quando a pandemia estourou no 
Brasil. Maria e seu marido ainda tiveram que fazer alguns 
cortes no orçamento, pois ambos tiveram o faturamento 
mensal afetado. “Perdi vários alunos que não se adap-
taram as aulas on-line. Meu marido é vendedor comis-
sionado e teve uma redução consistente nas comissões, 
sendo assim, o desejo de ter um filho ficou para depois”.

O principal receio do casal é a doença em si e o 
medo de não conseguir arcar com as despesas de 
uma criança. “Não quero trazer um filho ao mudo 
para passar dificuldades. Além disso, temo contrair o 
vírus e ter uma gravidez complicada por consequência 
disso. Diante desse cenário, preferimos adiar para o 
segundo semestre do ano que vem ou para 2022”.

O medo de se infectar foi um fator que levou os 
casais a adiarem os planos de terem filhos. Contudo, 
a porta voz da Famivita, Caroline Virgilli, afirma que 
a questão financeira também teve um peso grande. 
“Muitas famílias perderam renda e sustentar um lar, 
principalmente com um bebê não é tarefa fácil”.

Para ela, a incerteza fez com que muitas mulheres 
pulem 2021 e projetem o desejo de ter filhos para 
2022. “O fato de não sabermos em quanto tempo te-
remos uma vacina disponível para todos deixa muitas 
dúvidas. Agora começou a segunda onda em alguns 
lugares e tudo isso aumenta ainda mais a incerteza 
do amanhã”.

Planejando

Caroline acrescenta que o melhor é se cuidar, por 
mais difícil que isso seja. “As mulheres precisam estar 
bem para conseguirem engravidar e cuidar da saúde 
é muito importante. Assim, quando chegar a hora, 
estarão preparadas. Além disso, o casal pode procurar 
novas fontes de renda e aproveitar para guardar di-
nheiro para a gravidez e após o nascimento do bebê”.

Ela afirma que o ideal é que o casal tenha harmo-
nia em suas decisões. “O ponto principal é que ambos 
estejam dispostos a compartilhar as responsabilidades 
e as alegrias de ter um filho”.

Por último, mesmo em meio ao caos, a palavra 
de ordem é: positividade. “É uma ótima solução em 
momentos como esse, afinal, ter filho é uma dádiva e, 
ao mesmo tempo, traz muita alegria”, conclui.

Pesquisa mostra como a crise do novo coronavírus afetou o desejo de aumentar a família de muitos casais

o fato de não
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PediAtrA e neurologistA inFAntil  
joyceassessora@gmail.com
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Autistas também praticam esportes
Será que autistas podem 

praticar esportes? Será que eles 
conseguem se sair melhor que os 
outros? Geralmente, os autistas 
são pessoas que conseguem 
ter grandes ganhos ou grandes 
conquistas naquilo que fazem 
por serem hiper focados e alta-
mente interessados. Por outro 
lado, tem pouca assertividade ou 
pouca flexibilidade social, pou-
ca empatia e não sabem lidar 
muitas vezes com situações que 
exigem automaticamente uma 
boa percepção social.

Normalmente, autistas não 
têm boa performance motora, 
espacial e executiva para cum-
primento de atividades que 
envolvam esportes. Então, ele só 
vai ter vantagem se for fascinado, 
hiper focado naquele esporte.  

Os benefícios da prática es-
portiva são vários. O primeiro é 
ajudar o indivíduo a se socializar. 
A grande maioria dos esportes 
são sociais, exigem o compar-
tilhamento, exigem estratégia 
que depende do outro, isso traz 
benefícios de estimulação de 
interação social e a melhora no 
comportamento social.  

Melhor ainda, pois faz o autis-
ta se movimentar, porque normal-
mente eles não gostam de fazer 
exercícios. Preferem ambientes 
fechados, restritos, silenciosos e 
que envolvam tecnologias. Isso 
faz com que eles se restrinjam a 
atividades sedentárias e eleve o 
risco de, na fase adulta, desenvol-
ver processos crônicos causados 
por sedentarismo, aumento do 
colesterol, maior risco de diabetes 
e hipertensão e, consequente-
mente, pode vir a ter problemas 
de maior exposição a eventos ou 
distúrbios que são gerados por es-
ses problemas como AVC e infarto.    

Muitos questionam, mas 
eles precisam ter cuidados ao 
praticar esportes? Não há es-
pecificamente nenhum cuidado 
que o autista tem que ter. Ele só 
precisa entender e ser explicado 
que a prática de esportes requer 
cumprir regras e seguir uma roti-
na.  Ele vai ter que trabalhar de-
terminadas atividades esportivas 
juntos com os outros, comparti-
lhando jogadas, compartilhando 
interesses, compartilhando um 
espírito de equipe. Isso para o 
autista é muito difícil.

Os cuidados que os profissio-
nais têm de ter com o autista é 
saber que ele tem dificuldades 
de entender linguagem de duplo 
sentido. Tem também dificul-
dade de organizar dentro dos 
pensamentos dele a sequência 
de uma jogada ou a sequência 
compartilhada de um processo 
social. Além disso, em uma joga-
da, eles têm menos coordenação 
motora. Por isso, vão precisar de 
um pouco mais de compreensão 
do educador físico para trabalhar 
a parte da psicomotricidade.

Uma coisa importante de 
dizer é que quem tem autis-
mo tem pavio curto, na maioria 
das vezes são indivíduos que 
mudam de humor de uma 
hora para outra e não toleram 
muito passar por disparates 
ou situações onde eles são 
contrariados.  O esporte que eu 
sugiro para o autista é aquele 
que o agrada, o que traga me-
nos estímulos indesejáveis. As 
recomendações de esportes 
são os que ajudam a melhorar 
a capacidade de percepção so-
cial como os esportes jogados 
em grupo.

D
iv

ul
ga

çã
o



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
12 a 19 de dezembro de 2020

Tempos pandêmicos po-
deriam ser como no mundo 
dos games: “passar de fase” 
rapidamente, ter várias “vidas”, 
e, caso “morresse”, a solução 
seria simplesmente apertar a 
tecla “continue” que logo estaria 
de volta ao jogo. Desta forma, a 
jornada seria mais fácil, segura 
e divertida. Mas como na vida 
real isso não é possível, o músico, 
produtor musical e DJ, Matheus 
Klem, decidiu usar, durante o pe-
ríodo de distanciamento social, 
seu tempo livre para unir três 
paixões: games, música e Belo 
Horizonte. 

O resultado foi a criação do 
álbum “Super Maklem World 
Belo Horizonte”, que foi lançado 
virtualmente no dia 12 de de-
zembro, aniversário da capital 
mineira, através das plataformas 
SoundCloud e YouTube. Com 
uma sonoridade de música de 
videogame e explícita influência 
do gênero musical New Wave, o 
disco, que é uma homenagem 
a Belo Horizonte, apresenta de 
maneira inusitada e nostálgica 
11 releituras de compositores 
belo-horizontinos. 

O repertório do trabalho é 
marcado pela diversidade de 
gerações dos compositores, que 
começa no Clube da Esquina, 

passa pelo pop rock dos anos 90, 
até chegar aos artistas da atual 
geração. O disco traz composi-
ções de Lô Borges, Vander Lee, 
das bandas Skank, Pato Fu, Jota 
Quest, Lagum, Pipa e Rosa Neon, 
além das duplas Clara e Sofia, 
Mila e Marcus. Clássicos como 
“Paisagem da Janela”, “Amores 
Imperfeitos”, “Canção pra você 
viver mais” e “Esperando Aviões” 
compõem o repertório.

“Super Maklem World Belo 
Horizonte” contou com a parti-
cipação de Juliano Alvarenga, 
integrante da banda Daparte, 
que tocou as guitarras da faixa 
“3 da manhã”. E na canção “É 
você”, da dupla Mila e Marcus, 
Camila Mendes e Marcus Ottoni 
gravaram respectivamente os 
teclados e o violão. 

 

Paixão 

Natural de BH, o artista nos 
períodos da infância, adolescência 
e no início da fase adulta chegou 
a morar respectivamente em Ni-
terói, cidade fluminense, Uberlân-
dia, interior mineiro, e São Paulo. 
Mas nessas essas idas e vindas ele 
sempre sentia que o seu lugar era 
Belo Horizonte. E a música mineira 
teve um papel fundamental nesse 
reconhecimento.

“Quando eu vinha passar as 
férias em BH era nítida a minha 
relação com a cidade. Geralmen-
te, eu ficava na casa minha avó e 
adorava passear com o meu tio 
por pontos como Praça da Liber-
dade, Pampulha, Praça do Papa 
e Palácio das Artes. Além disso, 
quando morei fora, as músicas 
do Skank, do Milton e de outros 
artistas sempre me conectavam 
com Belo Horizonte”, relembra. 

“Super Maklem World Belo 
Horizonte” foi feito também para 
homenagear tanto os artistas 
que marcaram a infância e a 
adolescência de Klem, quanto 
os artistas da cena atual de BH. 
“Resolvi homenagear grupos 
que admiro, músicos que são 
meus amigos e projetos musicais 
sensacionais da atual geração 
que escuto”, conta.

Presidente reeleito diz que vai
priorizar autonomia da Almg

pós ter sido reeleito presiden-
te da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) por 
unanimidade, o deputado 
Agostinho Patrus (PV) afir-
mou que a prioridade para 

o segundo biênio desta 19ª Legislatura será 
continuar o trabalho de fortalecimento da 
independência do Poder Legislativo, além 
de dar ênfase a projetos de lei de autoria 
parlamentar.

“Criamos o Assembleia Fiscaliza, que é 
fundamental para essa atuação, de cobrança 
de como foram realizadas as ações do Execu-
tivo e de como o recurso público, que é tão 
escasso, foi aplicado. É fundamental que ele 
seja bem aplicado e retorne à população com 
qualidade”, afirmou o parlamentar.

Agostinho frisou que o Assembleia Fisca-
liza terá ainda mais força no próximo biênio 
e avaliou que a recondução da Mesa atual 
à frente da ALMG, que teve mantida a com-
posição de seis dos sete cargos, demonstra 
a assertividade dos passos que foram dados 
no atual biênio.

Questionado sobre se a eleição da Mesa 
foi realizada de surpresa desta vez, e se isso 
teria relação com a pandemia da COVID-19 
e com uma possível antecipação do recesso 
parlamentar, Agostinho esclareceu que o 
Regimento Interno da Casa define que a 
eleição pode ser feita entre os dias 1º e 15 
de dezembro. “Isso é regimental”, assegurou.

Vigilante na pandemia

O presidente, que contraiu COVID-19 em 
novembro, afirmou que foi liberado por seu 
médico no dia 2 de dezembro, quando novo 
exame deu negativo e ele pôde retornar 
presencialmente à Casa. Isto permitiu a 
inclusão da eleição da Mesa e de proposi-
ções importantes na agenda, disse ainda, 
mencionando que os projetos de lei (PLs) 
que contêm a Revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) e o Orçamento 
do Estado para 2021 estão na pauta de duas 
Reuniões Extraordinárias que o Plenário 
realizou no dia 4. São eles, respectivamente, 
os PLs 2.201/20 e 2.202/20.

Mesmo se forem concluídas essas vota-
ções, o presidente disse que não há previsão 
de antecipação do recesso parlamentar, 
havendo inclusive reuniões e atividades 
agendadas para os próximos dias. Agostinho 
acrescentou, contudo, que a ALMG continua 
atenta ao desenrolar da pandemia. “Estamos 
vigilantes e ouvindo o nosso setor médico e, se 
ele entender que a Assembleia precisa adotar 
100% de trabalho remoto ou reduzir mais o 
presencial, é o que a Casa vai fazer”, afirmou.

O parlamentar ainda destacou que a As-
sembleia está preocupada com a pandemia 
e que decretou luto oficial pelos mineiros 
que perderam pessoas queridas, diante das 
mais de 10 mil mortes registradas no estado.

eleições 

O presidente foi ainda indagado sobre as 
eleições de 2022 e sobre o papel da ALMG 
na sucessão no estado. “A Assembleia vai se 
preocupar com 2021 e com os seis primeiros 
meses de 2022, com os desafios a serem 
enfrentados e com sua responsabilidade para 

com os mineiros. Eleição fica para momen-
tos posteriores a essas responsabilidades”, 
respondeu.

sem pressão

Em outro momento, o deputado foi 
questionado sobre declaração do Secretário 
de Estado de Planejamento e Gestão, Otto 
Levy, de que teme uma demissão em massa 
de servidores se a Assembleia não aprovar 
projetos de lei como o que trata da renova-
ção de contratações temporárias do Estado 
(Projeto de Lei 2.150/20, do governador).

“Esperamos que o secretário cumpra o 
seu papel e venda as ações da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig). E, ainda, que cuide do 
trabalho dele, que não está sendo bem feito, 
em vez de ficar fazendo comentário sobre 
a Assembleia Legislativa”, disse Agostinho, 
ao lembrar que o governo não cumpriu o 
que anunciou no ano passado quanto à 
aprovação do projeto de lei do governador 
Romeu Zema (Novo) autorizando a venda an-

tecipada do nióbio da Codemig. Segundo o 
Executivo, isso permitiria pagar o 13º salário 
do funcionalismo na época.

“O secretário disse que, se a Assembleia 
votasse o projeto, em 15 dias faria a anteci-
pação do nióbio, porque já teria 30 empresas 
cadastradas na bolsa de valores para co-
mercializar, o que não foi feito. Quando ele 
(secretário) expuser as coisas com realidade, 
vamos ouvir”, declarou.

Projetos do executivo

Quanto à votação de outros projetos con-
siderados estratégicos para o governo, o presi-
dente disse que isso depende da vontade dos 
parlamentares e do entendimento dos líderes.

“O que a Assembleia não quer e não 
vai permitir é essa pressão de que, se 
vender a Lua, paga o 13º em dia. Se ven-
der o Sol, põe o salário em dia. Quem 
resolve os problemas do estado é o 
Executivo, e não a ALMG”, respondeu.

Acordo com a Vale 

Sobre a destinação de recursos em 
negociação pelo governo do Estado com a 
mineradora Vale - como reparação aos danos 
causados pelo rompimento da barragem 
da mineradora em Brumadinho (Região 
Metropolitana de Belo Horizonte) -, o pre-
sidente da Assembleia disse que a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 64/20, 
aprovada, será promulgada pela ALMG nas 
próximas semanas.

A PEC determina que a ALMG deve autori-
zar o governo a abrir crédito suplementar cuja 
fonte de custeio seja proveniente de excesso 
de arrecadação superior a 1% da receita orça-
mentária total, no mesmo exercício financeiro. 
Isso deve ocorrer quanto aos recursos oriundos 
da Vale, o que para Agostinho dará maior 
transparência à sua utilização.

A

Presidente da Almg,
Agostinho Patrus
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Flávio Roscoe faz palestra
na última reunião de 2020

“Não existe organização bem-
-sucedida sem uma boa estratégia 
e diretrizes relacionadas a gestão de 
pessoas”, afirmou o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), Flávio 
Roscoe, na palestra Inspirando para 
o futuro. O tema foi abordado na 
última reunião do ano do Conselho 
de Gestão Estratégica de Pessoas da 
Federação, realizada de maneira 
remota no dia 4 de dezembro.  

O líder empresarial ponderou 
que estamos, como um todo, ob-
servando a chegada de um novo 
mundo, que está se transformando 
diante de nossos olhos. “São mu-
danças positivas, para o setor pro-
dutivo e para as pessoas”, refletiu.

“A crise causada pela pandemia 
da COVID-19 veio como um terremo-
to e tirou a sociedade de sua zona 
de conforto. Este é o único ponto 
positivo dessa tragédia humana. 

Estamos tendo a oportunidade de 
nos reinventar e, as organizações, 
de repensar seu papel na socieda-
de, os impactos que podem causar 
e como interagir com este novo 
mundo”, afirmou, ressaltando que 
a insegurança da crise fez com que 
mudanças, que estavam latentes, 
fossem aceleradas. 

Roscoe garantiu que a socie-
dade e o setor produtivo precisam 
estar em alerta quanto ao valor da 
inovação. “Como vamos passar por 
essas mudanças, em uma entrada 
em um mundo de inovação, se as 
pessoas não estão preparadas para 
isso?”, questionou.  

Segundo ele, o país está em 
um momento macroeconômico 
positivo, com a menor taxa de 
juros dos últimos anos, que traz 
oportunidades para as empresas 
produzir e contratar mais. “Para isso 
é necessário investir em inovação e 

mão de obra qualificada”, reforçou.  
O presidente da Fiemg lembrou 

que a federação vem fazendo uma 
série de investimentos no setor da 
inovação e tecnologia, não apenas 
com a atuação do Centro de Inova-
ção e Tecnologia (CIT Senai), mas 
também com o recém-aberto Centro 
de Desenvolvimento e Treinamento 
da Indústria 4.0, que fica no muni-
cípio de Contagem.  

“Esses investimentos devem, 
assim como o ensino técnico reali-
zado pela instituição, estar refletidos 
nos serviços oferecidos pelo Senai 
ao setor industrial e cabe aos inte-
grantes do Conselho, que também 
são empresários, refletir quanto a 
qualidade dessas entregas” disse 
Roscoe. “Vocês estão do outro 
lado do balcão, recebendo nossos 
produtos e serviços”, lembrou, 
chamando atenção para o fato de 
que, nem sempre, a atuação do 
Senai é percebida. “Entregamos a 
vocês, empresários, mão de obra 
qualificada e específicas as suas 
demandas de produção”. 

Ele também cumprimentou os 
membros do Conselho de Gestão 
Estratégica de Pessoas pelo trabalho 
que vem sendo realizado. “As pesso-
as terão um papel fundamental nas 
organizações exitosas e este Colegia-
do vem trazendo bons resultados. 
Para 2021, o desafio de vocês será 
o teletrabalho e ajudar as micros e 
pequenas empresas a estruturarem 
seus quadros”, alertou, dizendo que 
as pequenas empresas empregam 
a maior parte dos trabalhadores do 
estado e, por isso, precisam de um 
olhar atento do conselho.  

O Conselho de Gestão Estratégi-
ca de Pessoas é presidido por Paula 
Maria Harraca e, em sua reunião, 
além da apresentação de Roscoe, 
também teve um balanço das ativi-
dades e o planejamento para 2021. 
“Foi um ano de extremos desafios, 
mas também de oportunidades e su-
peração. Fizemos um trabalho agre-
gador, de muitas mãos, e nosso time 
é rico e atuante”, afirmou Paula.
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Artista mineiro lança disco virtual
em homenagem a Belo Horizonte

matheus Klem

A
rt

ig
o 

pe
ss

oa
l

https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2020/assembleia-fiscaliza/2020-ciclo2/?albPos=1
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2201&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2202&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=2150&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=64&t=PEC
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=64&t=PEC
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

O presidente da AMM e prefeito de Moema(MDB), Julvan 
Lacerda, está se empenhando com a bancada mineira 
para que os congressistas priorizem a pauta de total 

interesse dos municípios com impactos direto no atendimento 
à população. Aumento de 1% do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) em setembro, Lei Kandir, Uso dos repasses 
da COVID em 2021, não aplicação do mínimo constitucional 
de 25% na educação neste ano de 2020. Esses são os temas 
da “Pauta prioritária da AMM no Congresso Nacional em 
dezembro de 2020”.

O parecer prévio do Tribunal 
de Contas do Estado pela apro-
vação das contas do município 
referentes ao exercício de 2004, 
quando estava à frente da Pre-
feitura Fernando Pimentel (PT), 
chegou em novembro deste 
ano à Comissão de Orçamento 
e Finanças Públicas. 

O relator Jorge Santos su-
geriu que a proposição seja 
baixada em diligência, o que 
foi aceito pelo Colegiado no dia 
9 de dezembro. Após a análise 
das informações a serem enca-
minhadas aos parlamentares 
em decorrência da diligência 
aprovada, a Comissão emitirá 
um parecer favorável ou con-
trário à deliberação do Tribunal 
de Contas. Na mesma reunião 
os parlamentares emitiram 
parecer contrário à Emenda 1 
apresentada ao PL 860/19, que 
autoriza o Executivo Municipal 
a criar o Fundo Municipal de 
Combate à Dengue e outras 

Doenças Endêmicas (Fumcend).
A Comissão de Orçamento 

e Finanças aprovou pedido de 
informação ao ex-prefeito, ao 
Poder Executivo e ao Tribunal 
de Contas do Estado sobre a 
prestação de contas de 2004. 
Os vereadores querem saber 
sobre o cumprimento das li-
mitações impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tendo 
em vista que, de acordo com 
tal norma, é vedado ao titular 
do Poder Executivo, nos últimos 
dois quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação 
de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício se-
guinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para 
este efeito. 

O pedido de diligência 
aponta que, apesar de 2004 
ter sido o último ano de man-
dato de Pimentel, o montante 

financeiro disponível para o 
exercício de 2005 apresentado 
no balanço financeiro cons-
tante das contas da gestão foi 
de aproximadamente R$ 134 
milhões, enquanto os restos a 
pagar constantes do mesmo 
processo foram de aproximada-
mente R$ 404 milhões.

Os vereadores também que-
rem ter acesso ao demonstrati-
vo de execução das emendas 
parlamentares ao PLOA 2004, 
apresentando o valor aprovado 
e o valor executado para cada 
objeto de gasto proposto pela 
emenda e as justificativas para 
a não execução, quando for 
o caso.

A diligência aprovada pela 
Comissão nesta quarta também 
solicita a suspensão do prazo 
para a emissão de um parecer, 
de modo que se possa aguardar 
o recebimento das informações 
e haja o tempo necessário para 
a análise das mesmas.

Em novo formato devido à pande-
mia de COVID-19 aconteceu, no dia 
10 de dezembro, a cerimônia da 
60ª Premiação Motorista e 
Motociclista Padrão de Minas 
Gerais, no auditório do De-
partamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG).

A premiação tem como 
objetivo homenagear con-
dutores que tenham se desta-
cado por boas práticas e bons 
exemplos na direção dos veículos 
e, assim, valorizar e incentivar o 
condutor que demonstra atitudes 
cidadãs no dia a dia no trânsito, 
de forma responsável, solidária e 
comprometida com a segurança 
viária. 

A dedicação e o cuidado 
dos profissionais que atuam nas 
empresas associadas ao Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte 

(SetraBH) foram reconhecidos na 
categoria Transporte Coletivo de 

Passageiros Urbanos, do Prêmio 
Motorista Padrão do Departa-

mento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG). Elielder 
Oliveira Vargas, motorista 
da São Dimas Transportes 
recebeu o primeiro lugar, 
e Francisco Alves de Abreu, 

motorista da empresa Auto 
Omnibus Nova Suissa, a segun-

da colocação.
A solenidade seguiu todos 

os protocolos de segurança 
sanitários de enfrentamento 

da disseminação do novo 
coronavírus. Como medida 
de prevenção, participaram 
apenas os agraciados, co-

missão julgadora e autoridades. A cerimô-
nia foi transmitida ao vivo pela plataforma 

digital Instagram da PCMG - @pcmg.oficial.

Amm cobra agilidade na aprovação
da pauta municipalista no congresso

Pec que retira os 25% da educação
PEC em coleta de assinaturas, registrada no SEDOL nº SEDOL SF/20564.14994-32.
Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os municípios 
e seus agentes políticos não sejam responsabilizados pelo descumprimento, no que se refere à aplicação do 
mínimo constitucional, excepcionalmente no ano de 2020.
Autoria do Senador Marcos Rogério, construída com a CNM.

Presidente da Amm,
Julvan lacerda
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reivindicações:
Aumento de 1% do FPm
Estabelece o acréscimo de 1% ao FPM todo mês de setembro.
Foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados no dia 17/12/19.
Para ser promulgado, o texto precisa de novo aval da Casa em segundo turno de votação.
Crescimento gradual – 0,25% em 2021 e 2022, 0,5% em 2023 e 1% a partir de 2024.
Relator: Dep Júlio Cezar PSD/PI.

lei Kandir 
Garante o repasse, ainda neste mês, de R$ 1 bilhão aos municípios.
Aprovado no Senado em novembro de 2020.
Apresentado pelo Senador Welington Fagundes, por iniciativa do executivo, o projeto reflete acordo firmado 
entre os entes e homologado no STF em 20 de maio.
Estados e municípios receberão, até 2037, R$ 58 bilhões.
Relator: Dep. Lucas Redecker PSDB/RS.

uso dos repasses da coVid 
Abre a possibilidade para que os repasses relacionados à pandemia possam ser utilizados ao longo de 2021.
Aprovado no Senado em setembro de 2020.
Autoria da Senadora Simone Tebet (MDB-MS), em razão da expectativa que boa parte dos entes manterão 
saldos em conta destes recursos.
O relator, Senador Otto Alencar (PSD-BA), acatou duas emendas que estendem o alcance da prorrogação a todas 
as transferências da União, acordos e convênios relacionados com os efeitos sociais, econômicos e sanitários 
do combate do novo coronavírus.
Relator: Não designado.

Câmara de BH pede informações sobre
contas municipais do exercício de 2004
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60ª Premiação Motorista e Motociclista
Padrão acontece no auditório do Detran-MG

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

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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https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/prestacao-de-contas/2004/2004
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/860/2019#inicioRelacionadas
mailto:@pcmg.oficial
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eX-ministro do turismo não deiXArá sAudAdes

técnico mAno meneZes À BeirA do ABismo

PolíciA FederAl lAnçA ProJeto contrA A corruPção

Na última semana, o então ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi 
demitido pelo presidente Jair Bolsonaro 
após um desentendimento com o 
ministro da Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos. Segundo as entidades 
da cadeia produtiva do turismo em Mi-

nas Gerais, ele já saiu tarde e não deixará 
saudades. O ex-ministro foi uma figura 
apagada no estado, não realizando as 
ações esperadas para ajudar o setor, 
principalmente durante a pandemia do 
coronavírus. Para um ministro que é da 
terra, as entidades esperavam mais e, 

no entanto, foi uma passagem pífia pela 
pasta. Para piorar, em outubro de 2019, 
Álvaro Antônio foi indiciado pela Polícia 
Federal e denunciado pelo Ministério 
Público Eleitoral por crimes relacionados 
à apresentação de candidaturas de 
fachada do PSL nas eleições de 2018.

O atual técnico do Bahia, Mano Me-
nezes, está seguindo à risca a cartilha do 
rebaixamento. Aos poucos, ele vai levando 
o clube para a Série B do Campeonato 
Brasileiro. Para piorar foi derrotado em Sal-
vador, pela Copa Sul-Americana, contra um 
time argentino e está próximo de mais uma 

eliminação. Mano foi o grande responsável 
pela queda do Cruzeiro para a Série B. Nas 
13 rodadas iniciais da Série A, em 2019, 
tinha apenas duas vitórias e ocupava a 
18ª colocação, com 10 pontos, na zona 
de rebaixamento. Com um estilo de jogo 
arcaico, foi muito criticado pela imprensa e 

torcida. É revoltante saber que esses treina-
dores ganham altos salários, deixam o time 
e o torcedor na pior e, ainda, recebem uma 
grande quantia ao serem demitidos. É pre-
ciso acabar com esse círculo vicioso de con-
tratos milionários de treinadores. Isso está 
quebrando os clubes de futebol no Brasil.

A Polícia Federal lançou um projeto 
voltado para a conscientização de crian-
ças e adolescentes sobre o combate à 
corrupção. O projeto Construindo Valores 
teve a sua primeira aula em Brasília para 
estudantes do ensino fundamental, com 
idade entre 13 e 14 anos. Todos os pro-

tocolos de segurança contra a COVID-19 
foram respeitados. Entre os assuntos 
que foram abordados estão os impactos 
da corrupção na vida das pessoas, assim 
como sua dimensão para além da política. 
Desde 2005, o Dia Internacional contra a 
Corrupção é celebrado em 9 de dezembro. 

A data foi estabelecida pela Organização 
das Nações Unidas para conscientizar 
sobre este fenômeno social, político e 
econômico que afeta todos os países. 
Uma bela iniciativa da Polícia Federal 
porque a corrupção prejudica e impede 
o desenvolvimento de uma sociedade.

c A n A l   A B e r t o

Prefeitura de Juiz de Fora disponibiliza
compilação da legislação tributária

No dia 8 de dezembro, o 
secretário da Fazenda, 
Fúlvio Albertoni, sua 
equipe e representantes 

da associação contábil Sinercon 
- Núcleo de Contadores e Consul-
tores apresentaram ao prefeito 
Antônio Almas (PSDB) o compilado 
da legislação tributária, que já está 
disponível no site da prefeitura (pjf.
mg.gov.br/legislacao_tributaria). 
O objetivo é reunir, em um único 
documento, os textos legais vigen-
tes, que serão atualizados quando 
for o caso. Pensando nisso, o titular 
da Supervisão de Inteligência Fiscal 
será nomeado para o acompanha-
mento das eventuais alterações 
nos referidos textos legais.

“Imagino o trabalho que deu 
fazer esse compilado, pois não é 
uma coisa simples pegar toda a 
legislação e reunir em um lugar só. 
Vocês estão de parabéns, sobretudo 
por não deixar que isso se perca, já 
pensando em um responsável para 
a atualização. Apesar de estarmos 
a 23 dias do fim do mandato, 
estamos trabalhando da mesma 
forma. E esse é o verdadeiro sentido 
do que é o servidor público, ou seja, 
estar aqui para servir a sociedade”, 
afirma o prefeito.

O trabalho foi possível graças 
ao empenho de funcionários da 
Secretaria da Fazenda e a parceria 
com a Sinercon. De acordo com 
Albertoni, a unificação das infor-

mações traz maior transparência: 
“Com o compilado, cada cidadão 
pode entender, de forma fácil, o 
que e por que está pagando seu 
tributo e como ele retorna para a 
sociedade. O objetivo é simplificar 
e, principalmente, ser justo e trans-
parente com todo cidadão. Só é 
possível ter uma cidade inovadora, 
que atraia novos investimentos, 
por meio de legislação tributária 
simples e que dê garantia jurídica”.

A presidente da Sinercon, 
Cláudia Oliveira, participou da 
apresentação e ressaltou que a 
maior dificuldade para a categoria 
contábil, empresários e para o pró-
prio cidadão é buscar uma lei, ver 
se teve modificação: “Abraçamos 
o projeto junto com a Fazenda, 
pois era uma demanda antiga da 
categoria. Estando tudo no mesmo 
lugar, vai dar celeridade ao proces-
so de consulta e embasamento 
legal para todos. É um marco para 
a prefeitura”.

De acordo com o subsecretário 
de Receita, Sérgio Rocha, a partir 
deste trabalho, “contabilistas e 
servidores públicos terão acesso à 
fonte segura e atualizada para o 
desempenho de suas atividades. 
Além disso, esta compilação trará a 
necessária segurança jurídica para 
a prática de atos administrativos, 
indispensável à boa gestão da 
coisa pública”.
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odelmo leão participa do lançamento on-line 
do livro “desafios do Agronegócio Brasileiro”

Com prefácio assinado pelo 
prefeito Odelmo Leão (PP), foi 
lançado no dia 9 de dezembro de 
maneira on-line, o livro “Desafios 
do Agronegócio Brasileiro”, coor-
denado pela Comissão de Direito 
do Agronegócio da seção Minas 
Gerais da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-MG). 

“Foi com muito orgulho que 
aceitei o convite da OAB-MG, na 
pessoa do meu amigo e presidente 
da Comissão de Direito Agronegó-
cio, Manoel Mário, para conhecer 
o trabalho que foi desenvolvido 
nos últimos meses e escrever 
a apresentação, especialmente 
neste momento em que é provável 
que o campo e sua alta capacidade 
de produção alimentícia atual re-
posicionem a relevância da nossa 
nação perante o mundo. Nesses 
mais de 30 anos de vida pública, 
pude testemunhar a importância 
do agronegócio e vejo que esta 
obra traz um compilado de grande 
valor sobre as questões jurídicas 
sob as quais estão as relações eco-
nômicas e sociais da agricultura e 
pecuária, sem perder a perspectiva 
para o futuro”, contou o prefeito.

“Desafios do Agronegócio 
Brasileiro” está em pré-venda pela 
Editora Letramento e reúne artigos 
jurídicos em torno de diversos te-
mas que regem a rotina no setor. 
Entre os temas destacados estão 

agricultura familiar, arbitragem, 
comércio internacional, logística, 
ambiental e sucessão patrimonial. 
Ao lado do presidente da Comis-
são de Direito do Agronegócio da 
OAB-MG, Manoel Mário de Souza 
Barros, coordenam o livro os tam-
bém membros da comissão Mar-
cus Reis, Mírian Gontijo e Paulo 
Honório de Castro Júnior.

“A ligação do prefeito com o 
agronegócio e sua contribuição 
para o setor vem de longa data 
e muito nos honra ter a chancela 
de alguém com uma trajetória 
política tão atuante, presente e 
visionária, com conhecimento 
real do que estamos tratando. 
Esta obra que vamos lançar oficial-
mente na semana que vem resulta 
do intenso trabalho de nossos 
advogados em busca de soluções 
para temas de suma relevância no 
campo do Direito. É a nossa forma 
de continuar contribuindo para um 
debate franco e aberto em uma 
das áreas mais centrais do Brasil”, 
observou Barros.

“Foi com muito
orgulho que aceitei o
convite da oAB-mg”

PM
JF

Vacinação contra a coVid-19. A incom-
petência e desorganização do governo 
federal faz com que o Brasil assista a 
uma verdadeira corrida maluca por va-
cinas. O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), anunciou que a vacinação 
contra a COVID-19 começa no dia 25 de 
janeiro, mas a Anvisa, órgão de vigilân-
cia sanitária, informou que nenhuma 
dos imunizantes em desenvolvimento 
apresentou protocolos de registro, que 
leva, no mínimo, 60 dias para análise. 
Está uma verdadeira confusão, com 
informações desencontradas, já que o 
Ministério da Saúde a toda hora muda 
a data do início da vacinação. Portanto, 
oficialmente, ainda não existe nenhum 
imunizante. O Brasil está tão atrasado 
em relação aos outros países que não 
houve sequer um planejamento para a 
compra de insumos, incluindo seringas 
e agulhas, o que poderá retardar ainda 
mais a campanha de vacinação. Tudo isso 
num momento em que a pandemia está 
se agravando e as mortes aumentando.  

Bolsonaro reduz alíquota de armas 
de fogo. O presidente Jair Bolsonaro 
comemorou nas redes sociais a 
redução da alíquota de revólveres e 
pistolas. Essa decisão é um absurdo! 
Principalmente no momento em 
que o país assiste ao crescimento do 
número de infectados pela COVID-19 
e nenhuma vacina ainda foi aprovada 
para imunizar a população. O presi-
dente mostra, mais uma vez, não ter 
o mínimo de sensibilidade, preocu-
pação e prioridade com a população 
brasileira. Não são revólveres e 
pistolas que ajudarão a matar o vírus 
que hoje assola o país. Até agora ele 
não apresentou um plano efetivo de 
vacinação contra a pandemia. Para 
justificar a redução da alíquota sobre 
as armas, Bolsonaro lembrou que 
zerou nos últimos meses impostos 
para a importação de muitos pro-
dutos, entre eles arroz, soja e milho. 
Só esqueceu-se de dizer que essas 
reduções acabam no final deste ano.

incêndio no centro de treinamento 
do Flamengo. O incêndio do Ninho do 
Urubu (Centro de Treinamento do Fla-
mengo) que matou 10 garotos do time 
de base completou 22 meses e, até 
agora, ninguém foi responsabilizado 
pelas mortes. Segundo os advogados 
das famílias que não entraram em acor-
do, o processo se arrasta lentamente, 
com atrasos ampliados pela pandemia. 
O Flamengo alega que está sempre 
aberto ao diálogo e que os valores dos 
acordos fechados são bem razoáveis, 
sendo aceitos por seis famílias e um 
pai. No entanto, segundo informações 
divulgadas, esses valores acordados 
estão muito abaixo para suprir as 
necessidades das famílias. O que cha-
mam de acordo é uma vergonha para 
um clube de futebol que paga milhões 
para os seus atletas. É o mínimo que 
poderiam fazer por essas famílias hu-
mildes e agora desprezam. Esse caso 
não pode ser esquecido e que os res-
ponsáveis sejam punidos no rigor da lei.

o presidente da Assembleia 
legislativa de minas ge-
rais (Almg), deputado 

Agostinho Patrus (PV), recebeu 
a medalha comemorativa dos 
300 anos da comarca do serro, 
concedida pelo tribunal de Jus-
tiça de minas gerais (tJmg). A 
comenda abre o calendário de 
celebrações no Poder Judiciário, 
em razão do marco histórico.
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o VAr no banco dos réus

Barcelona promove treinamento
para crianças no mané garrincha

Uma iniciativa do Futebol 
Clube Barcelona, a Barça 
Academy, presente em 
cinco continentes, com 

49 academias e mais de 45 mil 
alunos, realiza, entre os dias 17 e 21 
de janeiro, no Estádio Mané Garrin-
cha, no Distrito Federal, o Futebol 
Camp, um evento que promove 
uma imersão de crianças e jovens 
na metodologia de treinamento 
do time espanhol, que foca tanto 
no desenvolvimento tático, quanto 
performance dos atletas, dentro da 
filosofia Heart (humildade, esforço, 
ambição, respeito e trabalho em 
equipe).

O intuito desses treinamentos é 
proporcionar aos participantes mais 
do que uma vivência profissional de 
jogo, mas sim, a oportunidade ex-
clusiva de jogar em um dos campos 
de futebol mais importantes do país, 
onde apenas os grandes talentos 
do esporte já estiveram. Com uma 
dinâmica que envolve convivência 
com técnicos e diretores esportivos 
do Barcelona, o evento incentiva 
jovens jogadores de categorias Sub-7, 
Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 a um 
comprometimento e dedicação com 
o esporte, oferecendo a oportunida-
de de entenderem as ferramentas 
necessárias para se tornarem atletas 
de alto nível no futebol.

Os participantes, além de rece-
berem treinamentos e participarem 

de competições ao longo da sema-
na, também recebem uma palestra 
do embaixador do Futebol Clube 
Barcelona, o Barça Legend Juliano 
Beletti, que falará aos jovens sobre 
“Superação”.

Segundo Hector Carmona, um 
dos diretores esportivos do Barça 
Academy Pro Brasil, que estará 
presente, o evento oferece às crian-
ças e jovens muito mais do que a 
oportunidade de vivenciar um jogo 
profissional. “O Futebol Camp coloca 
os jogadores em campo de verdade. 
Não apenas na questão tática, mas 
envolvendo todos os valores do 
Barcelona, demonstrando a impor-
tância de entender a parte tática, de 
desenvolver a parte física, de saber 
como dar o seu melhor e fazendo 
isso em equipe. Os valores ensinados 
são o que diferenciam os jogadores 
do Barcelona, e o intuito da Barça 
Academy é oferecer essa formação 
para que possam se desenvolver 
como grandes jogadores”, destaca.

dinâmica do Futebol camp

Com a utilização do uniforme 
oficial do clube, as crianças e jovens 
vivenciarão a experiência de jogar no 
time que reúne mais torcedores em 
todo o mundo e que revela nomes 
expressivos do futebol internacional. 
Serão organizados 50 times e mais 
de 100 partidas acontecem durante 
todo o evento, com medalhas a 
todos os participantes.

Todos os profissionais da Barça 
Academy participantes realizarão 
testes de COVID-19, bem como todos 
os inscritos precisarão entrar no 
estádio de máscara e terão a tem-
peratura aferida antes do evento. 
Será proibido compartilhamento de 
itens como coletes, máscaras, peças 
de roupa e todos os materiais serão 
higienizados após cada prática.

Para mais informações e inscri-
ções, acesse o site do evento: https://
www.comercialbarcaacademybr.
com.br/futebol-camp/
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cBF sobe 208 posições no ranking
das maiores empresas do Brasil
A Confederação Brasi-

leira de Futebol (CBF) 
subiu 208 posições no 
ranking das maiores 
empresas do Brasil 

pela Revista Exame. A entidade, 
que ocupava o 942° lugar em 2019, 
agora aparece na posição 734 no 
estudo atualizado, que avaliou 
dados dos balanços, relativos a 
2019, de mais de 3 mil empresas 
e considera o faturamento líquido 
total como critério para classificar 
as companhias.

Integrante do setor “Clubes e 
Federações”, a CBF apresentou uma 
variação positiva de 42,7% em sua 
receita líquida, com um total de R$ 
888,2 milhões. Para formulação 
de seu ranking, a Exame considera 
a receita operacional líquida das 
empresas, desconsiderando, por 
exemplo, os valores provenientes 
de receitas financeiras.

Uma das principais referências 
do país, o ranking da revista consoli-
da a CBF entre as maiores empresas 
do Brasil. Recentemente, em outra 
publicação do mesmo gênero, o 

Anuário Valor 1000, do Jornal 
Valor Econômico, a entidade tam-
bém esteve presente, ocupando 
a posição número 649 no geral.

“O crescimento CBF reflete 
a melhoria contínua de nossa 
gestão em termos de inovação, 
eficiência e transparência. Esse de-
sempenho financeiro responsável 
é que nos permite investir cada vez 
mais no fomento do futebol bra-
sileiro, buscando sempre o cresci-
mento equilibrado e sustentável”, 
afirma o presidente da entidade, 
Rogério Caboclo.

O Prêmio Maiores e Melhores 
da Revista Exame completa 47 
anos em 2020. A publicação 
avalia de forma padronizada um 
conjunto de indicadores contábeis 
e financeiros, com dados retirados 
do balanço ou fornecidos pelas 
próprias empresas. 

receita e investimento 

A CBF registrou receita e in-
vestimento recordes no ano pas-
sado. A receita total foi de R$ 957 

milhões, o que representou um 
aumento de 43,3% em relação a 
2018. Este número foi alcançado, 
especialmente, pela elevação de 
três fontes de receitas da entidade: 
patrocínios, direitos de transmis-
são e comerciais e Fundo de Le-
gado da Copa do Mundo de 2014.

Mais da metade desse mon-
tante foi aplicado direta e indi-
retamente no futebol. Dos R$ 
535 milhões investidos pela CBF 
em 2019, destacam-se os R$ 215 
milhões aplicados no custeio das 
seleções principal, feminina e de 
base e os R$ 320 milhões investi-
dos na realização de competições 
de clubes e no fomento do futebol 
em todos os estados brasileiros. 
Combinando os anos de 2017, 
2018 e 2019, os valores aportados 
superam R$ 1,37 bilhão.

O superávit do exercício foi de 
R$ 190 milhões, o que reflete um 
aumento de 265% em relação ao 
ano anterior. Somando-se todos 
os encargos sociais e tributos fe-
derais, estaduais e municipais, a 
CBF recolheu aos cofres públicos o 
montante de R$ 189,6 milhões ao 
longo do exercício de 2019.

O ativo total da CBF ao final 
de 2019 foi de R$ 1, 248 bilhão, 
um crescimento significativo em 
relação ao valor de R$ 1, 046 
bilhão registrado no ano de 2018. 
Antes de serem aprovados em 
Assembleia Geral, os números 
foram submetidos à auditoria 
independente e ao Conselho Fiscal 
da entidade. Em ambos, houve 
aprovação sem ressalvas.

“O crescimento CBF reflete
a melhoria contínua de nossa

gestão em termos de inovação,
eficiência e transparência”

Presidente da cBF, rogério caboclo
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A chegada do árbitro assis-
tente de vídeo (VAR) ao futebol 
foi, sem dívida, uma ótima 
ideia. A execução, nem tanto. 
O presidente da Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa), 
Gianni Infantino, acaba de abrir 
uma discussão para melhorar a 
decisão dos impedimentos com 
mais rapidez e segurança, ado-
tando, quem sabe, um sistema 
semiautomatizado e criando, ao 
mesmo tempo, um “VAR light”, 
com custos mais baixos.

Alguns fornecedores de tec-
nologia já se apressaram em 
apresentar propostas, e o assunto 
começou a ganhar adeptos. Aqui 
no Brasil temos uma paralisação 
irritante, com torcida, jogadores 
e imprensa esperando o veredito. 

Isso tira do futebol um lado emo-
cionante e esfria o clima do jogo. 
A torcida vê e percebe a perda 
de calor da partida, essência do 
futebol. Os juízes passaram a 
não assumir responsabilidade, 
esperando a decisão da telinha.

O VAR é elitizado, só aplicado 
nas competições de ponta. A Série 
B, por exemplo, não o tem. Leonar-
do Gaciba, presidente da Comissão 
de Arbitragem da CBF, continua 
relembrando o gol anulado do Lu-
ciano no jogo entre Atlético e São 
Paulo, mas não abriu a boca sobre 
o pênalti não marcado a favor do 
Galo no duelo contra o Corinthians.

Aproveitando o momento da 
decisão sobre o VAR, a Fifa de-
veria colocar na pauta o famoso 
“bola na mão, mão na bola”. 

Cada juiz tem uma avaliação 
diferente e não há uma definição 
de como a lei deve ser aplicada. 
Há exagero na marcação de 
pênaltis ou anulação de gols. 
Criou-se agora uma novidade: o 
atacante chutar a bola na dire-
ção do defensor esperando que 
ela toque na mão ou no braço.

Sempre haverá polêmica no 
futebol. O esporte mágico que 
se joga dentro dos quatro linhas 
não pode se tornar espetáculo 
de tecnologia. Que venha esse 
aperfeiçoamento do VAR, em 
nome de um futebol mais justo 
e vivo, mas sem perder o clima de 
espetáculo, único e inigualável.

O VAR não deve ser condena-
do, deve ser melhorado. A bola 
agradece.
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https://www.comercialbarcaacademybr.com.br/futebol-camp/
https://www.comercialbarcaacademybr.com.br/futebol-camp/
https://www.comercialbarcaacademybr.com.br/futebol-camp/

