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Um levantamento fei-
to pela plataforma 
Homer mostrou que 
a pandemia não im-

pactou tanto no mercado imobi-
liário. Ao contrário, o setor teve 
uma alta nas vendas que não 
era esperada. A análise revela 
que neste segundo semestre do 
ano, em comparação ao primei-
ro, 53% dos corretores notaram 
um crescimento de 10% a 30% 
nas vendas, outros 15% disse-
ram que a alta variou entre 31% 
e 50%, e para 6% o aumento 
ficou entre 51% e 70%. Livia 
Rigueiral, CEO da Homer, conta 
que mesmo em meio a tantas 
incertezas quanto aos impactos 
da COVID-19, o segmento avan-
çou. “Acabamos sendo surpre-
endidos positivamente e, para 
2021, a expectativa é continuar 
em crescimento”.

mercAdO imOBiliáriO cresce em 2020

ecOnOmiA – PáginA 6

Ano novo, discussão antiga. Assim 
pode ser definido o tema relacionado 
aos primeiros nomes comentados para 
concorrer a uma vaga ao Senado em 
2022. A tendência é que eles sejam 
escolhidos de acordo com os grupos 
interessados na disputa pelo governo 
do Estado. Por exemplo, o pré-candidato 
ao Palácio da Liberdade, Alexandre Kalil 
(PSD), tem como opções o presidente da 
Assembleia, Agostinho Patrus (PV); o de-
putado federal Diego Andrade (PSD); e o 
próprio senador Antonio Anastasia (PSD) 
que poderia tentar reeleição. Outros po-
líticos que também aparecem nessa lista 
são o prefeito de Uberlândia, Odelmo 
Leão (PP), e o presidente da Associação 
Mineira de Munícipios (AMM) e prefeito 
de Moema, Julvan Lacerda (MDB).

surgem os primeiros nomes
na disputa por vaga no senado

Agostinho Patrus faz parte da lista
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A pandemia do novo coronavírus ainda não acabou 
e continua tirando vidas humanas por todo o mundo, 
mas especialistas da infectologia, da pneumologia, 
da saúde mental e da nutrição avaliam que a doença 
deixará, além da dor e do trauma, aprendizados para 
o cuidado com a saúde. “A necessidade de boa higie-

nização das mãos, prática defendida desde o século 
XIX, vem sendo repetida como mantra desde o início 
da quarentena. Um gesto tão simples e antigo, mas 
que ainda estava longe de ser uma realidade incor-
porada à nossa rotina diária”, afirma a infectologista 
Ana Helena Germoglio.

Programa de implementação de
bicicletas no país ganha nova
fase após boom na pandemia

Sancionado em 2018, o Programa Bicicleta Brasil 
nasceu para estimular o uso de bikes no meio urbano 
e  para melhoria das condições de mobilidade, mas 
pouco avançou. Agora, ano em que a demanda ex-
plodiu na pandemia como alternativa de transporte 
seguro e indicado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) por respeitar o distanciamento social, a União 
de Ciclistas do Brasil (UCB) lança uma pesquisa para 
traçar os desafios da implementação deste modal nos 
municípios. “É fundamental entender que 80% dos 
espaços viários das nossas cidades são dedicados a 
carros e motos, que são utilizados por menos de 30% da 
população. Portanto, 70% das pessoas utilizam outros 
modos de transportes”, explica a diretora presidente 
da UCB, Ana Carboni.

Como preparar o
bolso para quitar as

contas do início de ano

Os velhos e conhecidos impostos 
vêm dar boas-vindas no início de 
2020, afinal, já em janeiro começam 
a chegar os boletos das famosas 
siglas IPTU e IPVA e quem não se 
planejou pode ficar com o orçamento 
familiar apertado. “É comum a maio-
ria das pessoas gastarem mais do 
que podem nesse final de ano e não 
terem uma reserva financeira. Até 
mesmo o 13º salário, que deveria ser 
usado para quitar contas em atraso 
ou deixar guardado para eventuais 
emergências, é usado para novas 
aquisições”, alerta o economista 
Fábio Lacerda. 

2021 será melhor?
A verdade é que a resposta para essa pergunta é uma incógnita, afinal 

2020 não tem sido fácil. A pandemia do novo coronavírus tem deixado marcas 
e, para a psicóloga Sandra Hott, elas não serão fáceis de apagar. Segundo a 
especialista, é importante buscarmos o caminho de superação para que se tenha 
um próximo ano melhor, no entanto, ela ressalta que isso só vai acontecer se, 
internamente, melhorarmos como seres humanos. “Devemos usar todo esse 
cenário para refletir sobre o que construir daqui para frente. Que sociedade 
iremos formar, que tipo de pessoa cada um será capaz de se tornar após ter 
vivido com a vulnerabilidade da vida”.

Para especialistas, COVID-19 deixará legado
de novos hábitos de cuidado com a saúde
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E D I T O R I A L

A

leíse costa

estudo investiga os desafios para implementar
a bicicleta como meio de locomoção nas cidades 

Demanda por bikes explodiu na pandemia

Uma pesquisa 
da Confedera-
ção Nacional 
dos Municípios 

(CNM) busca analisar os 
principais desafios dos 
gestores municipais quan-
to à regulamentação do 
Programa Bicicleta Brasil. 
Sancionada em 2018, a 
iniciativa estimula o uso de 
bikes no meio urbano para 
melhorar as condições de 
mobilidade, além de prever 
um direcionamento de ver-
bas para a infraestrutura. O 
esforço para que a lei seja 
regulamentada veio em 
um ano de grandes trans-
formações para o setor. 
Isso porque a pandemia 
trouxe resultados muito 
positivos para o segmento 
no 2º semestre devido à 
explosão de demanda por 
bicicletas como alternativa 
de transporte, esporte, 
lazer saudável, seguro, sus-
tentável e indicado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por respeitar 
o distanciamento social. O 
edição do Brasil conversou 
com a diretora presidente 
da União de Ciclistas do 
Brasil (UCB), Ana Carboni 
(foto), sobre os desafios 
para implementação do 
modal como um meio de 
transporte diário para a 
população.

Para contribuir com a pesquisa da união de ciclistas
do Brasil (ucB) sobre o quê falta na sua cidade

para tornar o uso da bicicleta viável no cotidiano,
acesse: http://bit.ly/pesquisanacionalbicicleta

em relação aos números durante a pan-
demia, o que setor pode perceber neste 
ano atípico?

Nós sabemos, pelos dados da Aliança Bike, que houve 
um aumento nas vendas de bicicletas de julho, em compa-
ração com o ano passado, de 118% e que, em agosto, teve 
um avanço de 68%, assim como nos meses seguintes. No 
final deste ano, conseguiremos fazer o comparativo como 
um todo. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo) teve aumento de produção, mas não superou 
a do ano passado porque as operações ficaram suspensas 
no Polo Industrial de Manaus (PIM) durante um período. O 
que notamos, nas cidades que têm contadores automáticos 
(câmeras que registram os números de ciclistas que circu-
laram por determinadas vias), foi um crescimento do uso 
da bicicleta, assim como das vendas, tanto para esporte, 
pessoas que ficaram sem conseguir frequentar a academia, 
quanto para locomoção e entregas.

na sua análise, o Brasil vive um momento 
de substituição do transporte público por 
bicicletas? 

Em muitas cidades houve redução brusca do uso do 
transporte público, de 50 a 80%, e vimos um crescimento 
da bicicleta como uso de locomoção. Existe uma demanda 
maior nas ruas, porém o poder público, tanto federal 
quanto estadual e municipal, tem agido muito pouco 
para fornecer a segurança ao ciclista. Nós precisamos de 
redução do limite máximo de velocidade, medidas que 
não são difíceis no sentido de operacionalizar, mas que 
têm um impacto bastante importante e positivo no uso 
da bicicleta e é isso que ainda falta. Portanto, notamos o 
aumento por ser uma modalidade que respeita o distan-
ciamento social, além de ser uma atividade física diária, 
econômica, poder ser usada como meio de locomoção 
para o trabalho e de sustento no caso das entregas. 

A lei do Programa Bicicleta Brasil (lei 
13.724/2018)) foi aprovada em 2018, mas 
agora há um esforço do movimento mu-

nicipalista e de diferentes organizações 
para que ela seja regulamentada junto ao 
governo federal. como está esse processo?

A legislação que aprovou o Programa Bicicleta Brasil 
(PBB) foi uma incidência política da UCB, era um projeto 
de lei que estava tramitando na Câmara dos Deputados 
há alguns anos e conseguimos a aprovação no Senado em 
2018. Logo que foi sancionada, a UCB assinou um acordo de 
cooperação técnica com o Ministério das Cidades e, desde 
então, realizamos um trabalho em relação ao programa. 
Nesse momento, estamos desenvolvendo, com o apoio 
do Ministério e de organizações do setor produtivo e da 
sociedade civil, a Estratégia Nacional da Promoção da Mobi-
lidade por Bicicleta. Estamos produzindo uma pesquisa com 
a população para entender por que as pessoas pedalam 
ou não. Este é um passo importante e a ideia é criar um 
documento com um plano de ação de agora até 2030 
para que tenhamos, de fato, um país para circulação de 

bicicletas e que dê segurança aos ciclistas atuais e futuros. 
É fundamental entender que 80% dos espaços viários das 
nossas cidades são dedicados a carros e motos, que são 
utilizados por menos de 30% da população. Portanto, 70% 
das pessoas utilizam outros modos de transportes.

quais são os principais benefícios nos in-
vestimentos para aumento do número de 
ciclistas no país?

Em relação aos benefícios da bicicleta, existem os 
individuais, como a saúde pessoal por meio de atividade 
diária, a pessoa também economiza dinheiro ao deixar 
de usar o transporte público ou carro. Mas também há 
as vantagens sociais, como a redução da poluição do 
ar, já que temos menos veículos nas ruas, não consumir 
combustíveis fósseis, além de gerar economia para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) porque uma pessoa que 
vai de bicicleta todos os dias para o trabalho tem 6 vezes 
menos chances de desenvolver doenças crônicas.

quais são as principais mudanças que 
precisam acontecer para que a bicicleta 
seja um modal seguro e eficaz nas cidades?

Diversas pesquisas já chegaram à mesma conclusão: 
existem muitas pessoas que utilizariam a bicicleta se 
tivéssemos um trânsito mais pacificado. Nesse momento 
de pandemia, assistimos a um aumento de violência no 
trânsito, então precisamos reduzir a velocidade máxima, 
entendermos que as nossas cidades são feitas para as 
vidas e não para os veículos, além de termos mais calma 
no trânsito, fiscalização e programas de educação. 

Outro ponto é que a estrutura cicloviária é muito 
importante, tanto a de deslocamento quanto a de esta-
cionamento, em locais seguros e que pensam na inter-
modalidade. Enquanto não temos uso misto do solo com 
acesso às residências, trabalho, escola e em distâncias 
compatíveis, precisamos considerar que os indivíduos vão 
precisar utilizar mais de um modal. Portanto, se você tiver 
um estacionamento de bicicletas junto a um terminal de 
transporte, as pessoas se sentirão estimuladas a optarem 
por bike. São medidas importantes para além da redução 
de velocidade e construção de ciclovias.
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O Judiciário no centro do poder
A decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que impediu a reelei-
ção dos presidentes da Câmara e do 
Senado foi natural e óbvia para nós 
leigos, mas para os poderosos, uma 
surpresa. Na política se diz que “jabuti 
não sobe em árvore. Se você encontrar 
um jabuti em cima de um galho, ou foi 
enchente, ou mão de gente”. O jabuti 
no caso é o plenário, ainda que virtual, 
decidindo sobre um tema tão banal. Os 
11 ministros passaram o final de semana 
articulando para descobrir o significado 
de “vedar”. Concluíram por maioria 
apertada, por 6 votos a 5, que vedar 
significa vedar mesmo, proibir ou não 
permitir a reeleição como a Constituição 
claramente coloca. 

A situação é ainda mais suspeita 
porque o Congresso já até discutiu o 
assunto e a resposta é não, a reeleição 
para as presidências da Câmara e Se-
nado não é permitida. Uma emenda 
patrocinada pelo ex-peso pesado da 
política, José Sarney e o então presi-
dente da Câmara, ex-deputado João 
Paulo Cunha, embalado pelo peso do 
governo Lula, na época popular, não foi 
aprovada. Faltaram 5 votos. Isto clara-
mente significa um não do parlamento, 
ou seja, um sim para a manutenção do 
texto em vigor, isto é, contra a reeleição.  
A novidade é que agora o acordo im-
perava. Um conchavo foi fechado entre 
ministros do STF e líderes políticos im-
portantes no governo e no Congresso. 

A desconfiança bate forte porque 
o ministro Gilmar Mendes não é um 
inocente político e não colocaria a sua 
imagem em risco por nada. Ao levar o 

assunto para o plenário tinha as contas 
prontas de que seria vitorioso. Não foi e 
arrastou para a derrota colegas minis-
tros, líderes no governo e no Congresso. 
A surpresa foi tão grande que a decisão 
do Supremo pegou sem ação os parti-
dos que já consideravam certa a quase 
recondução. A disputa pelo comando 
do Congresso foi aberta agora e com 
muita dificuldade. 

O presidente do STF, ministro Luiz 
Fux é o nome do recuo. Acusou o golpe, 
sentiu as repercussões e mudou de lado, 
deixando na chuva os ministros que 
aceitaram a empreitada e seus reflexos. 
Neste episódio onde a Constituição foi 
vitoriosa, a reação das mulheres deve 
ser evidenciada. As ministras Rosa We-

ber e Cármen Lúcia tiveram papel fun-
damental. Foi delas a divergência que 
ganhou o voto antes comprometido do 
presidente do Supremo.  O argumento?  
A força da Constituição. Citaram Ulysses 
Guimarães no seu famoso discurso de 
promulgação da Carta Magna: “dis-
cordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, 
jamais”. A força dos argumentos se 
somou aos gritos pelas portas e janelas 
do mundo jurídico. “Traidor da Consti-
tuição é traidor da Pátria”, parecia ecoar 
nos ouvidos das excelências togadas a 
fala do velho Ulysses. 

A tese é que assusta. A chamada 
mutação constitucional domina boa 
parte do Judiciário.  A intenção é a 
melhor, onde há justiça o ordenamento 
deve ser adequado para garantir. Isto 
significa jogar de lado o texto da lei e 
da Constituição para promover uma 
justiça que sai da cabeça do ministro do 
Supremo. São os novos deuses. Hermes, 
que origina a palavra hermenêutica, 
era o responsável por falar com os 
deuses e dizer para os mortais o que 
eles deviam fazer e colocar na cabeça 
deles o que era de difícil compreensão. 
“Como um rio que deve chegar ao 
mar, mesmo que para isso tenha que 
contornar montanhas e descer vales de 
forma sinuosa, mas sempre no mesmo 
sentido”, me disse um jurista como se 
a nova ordem não fosse a escrita, mas 
o que está na cabeça dos juízes ba-
nhados de consequencialismo no mais 
alto grau. O que é mais grave é que as 
decisões e raciocínios dos ministros do 
STF são replicados em todas as varas e 
nos municípios.

Os três poderes mineiros
declaração do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, deputado Agostinho Patrus (PV), no tangente à Independência 
do Legislativo em relação aos demais poderes, em primeiro momento, 
impacientou auxiliares diretos e, também, o próprio governador Romeu 

Zema (Novo), visto que a sinalização era de um possível acirramento dos ânimos 
entre as partes. Contudo, não foi este o sentido da declaração. Para além dessa 
suposição, e pela ótica de observadores, ao longo dos dois últimos anos, a atuação 
do parlamento mineiro foi de respeito ao Executivo, mas sem lhe atender em todas 
as pretensões, incondicionalmente. Mas isso não aconteceu nessa gestão atual. 
Neste período, todos os projetos emanados do Palácio da Liberdade percorreram o 
extenso caminho da negociação, aliás, isso é salutar em um regime democrático.   

Reeleito presidente para a 19ª Legislatura, por unanimidade, Agostinho, ao 
receber a imprensa recentemente, revelou a pretensão de focar prioritariamente 
nos projetos de autoria da Casa. Entre os feitos, ele rememora a criação do progra-
ma “Assembleia Fiscaliza” com o escopo de atuar na cobrança das realizações e 
nas ações do Executivo, como aconteceu com a aplicação dos recursos público em 
geral. Ele destacou  ainda que é fundamental que os valores sejam bem aplicados, 
garantindo o devido retorno à população na prestação de serviço. 

No debate com os comunicadores, Agostinho frisou que o “Assembleia Fisca-
liza” terá ainda mais força no próximo biênio, pois a recondução da mesa à frente 
da ALMG, que teve mantida a composição de seis dos sete membros, demonstra 
assertividade nos passos dados. 

Com relação ao tema político partidário, o presidente da ALMG se esquivou de 
comentar, pois em sua avaliação, o próximo ano será ainda de muita dificuldade 
devido à pandemia sanitária. Ele acrescenta que, neste sentido, a Casa vai se pre-
ocupar em percorrer o ano de 2021 e os primeiros meses de 2022, enfrentando 
os desafios com a responsabilidade, enquanto que a eleição ficará para depois. O 
cidadão bem informado tem conhecimento das trocas de farpas protagonizadas 
pelo Executivo em relação ao Legislativo em Minas Gerais e isso proporcionou um 
distanciamento - sem ruptura - entre Agostinho e Zema. 

Na avaliação dos matemáticos da política maneira, foram declarações dadas 
no calor da emoção e que poderiam ter sido evitadas. Afinal, um ente depende do 
outro, incluindo neste timbre o Judiciário, cujo objetivo final é atender o interesse 
coletivo. Acontece que alguns auxiliares do governador do Estado sempre insti-
garam os parlamentares ou diretamente à Mesa do Legislativo. E, dessa forma, 
tudo ficou mais complicado.  

Para o bem da população, roga-se uma harmonia entre as três instâncias: 
Executivo, Legislativo e Judiciário, na qual prevaleça o diálogo permanente com 
o fito de atender às demandas da comunidade. Minas é uma síntese do Brasil 
e os exemplos de bons costumes sempre foram respeitados perante as demais 
lideranças públicas de nosso país. Nossa terra, pela sua tradição, não pode 
trilhar o caminho da discordância e da desavença. Pelo contrário, aqui continua 
valendo a máxima de se escrever, preservar e sustentar a defesa da liberdade e 
da democracia. Essa é a dissertação almejada pela população do nosso estado, 
vivendo e vivenciando suas angústias, especialmente em função do desassossego 
proporcionado pela COVID-19, que tem alterado a vida e o cotidiano de nossa 
gente por longos 10 meses.
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eujácio silva

2021 vai começar nos meandros mineiros 
discutindo assuntos políticos. Não é novidade 
que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) colocou 
seu time em campo, visando ser candidato 
ao governo do Estado. Aliás, isso tem incomo-
dado bastante o grupo do atual governador 
Romeu Zema (Novo), que a rigor, terá de 
fazer mais política, a partir do próximo ano, 
se quiser continuar no poder.

No momento, a discussão gira em 
torno de possíveis nomes, inicialmente, 
escalados para uma lista com chances 
de entrar na disputa de 2020 e que tem 
como foco à eleição para o Senado. Não 
obstante, a única vaga será a deixada pelo 
senador Antonio Anastasia (PSD), preste a 
completar 8 anos de mandato. Consta nos 
bastidores que ele teria apoio de Kalil para 
pleitear a reeleição. 

Ainda no que diz respeito ao PSD, corre 
por fora, o nome do deputado federal Diego 
Andrade, atualmente líder da bancada mineira 
na Câmara Federal. 

Pode ser incluído, ainda nesse elenco prin-
cipal, o presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais (ALMG), deputado 
Agostinho Patrus (PV).  Ele está muito próximo 
do atual prefeito de BH e seu nome, inclusive, 
tem sido mencionado como provável candidato 
a vice-governador. 

No entanto, a novidade quando se trata des-
se assunto fica por conta do nome do presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB). Ele 
tem recebido apoio de diferentes grupos e ca-
ravanas de prefeitos. Ao longo do seu mandato 
à frente da AMM, Julvan se notabilizou pela 
atuação constante em defesa do interesse dos 
municípios. Ele é avaliado pela imprensa como 
um homem público que, em 2020, conseguiu 
um preponderante espaço na mídia. Além 

disso, Julvan tem bom trânsito no âmbito dos 
dois maiores grupos do momento: Zema e Kalil.

Ainda no que se refere ao pré-debate, é 
mencionado o nome do prefeito de Uberlân-
dia, Odelmo Leão (PP). Além de membro do 
partido, ele foi reeleito com mais de 70% dos 
votos para mais um mandado no segundo 
colégio eleitoral do estado. Ou seja, ele 
pode ser mais uma alternativa dentro dessa 
composição que começa a ser desenhada de 
maneira mais discreta. Odelmo teria, caso 
fosse convencido a disputar, a simpatia dos 
denominados partidos de centro, em cujo es-
copo incluem DEM, PTB, entre muitos outros. 

Relativamente ao ex-prefeito de Belo 
Horizonte, Marcio Lacerda, que era uma pos-
sibilidade, seu nome parece estar descartado. 
Ele tem confessado aos amigos a sua falta de 
aptidão para voltar a concorrer em algum 
pleito eleitoral, porém, essa pode ser uma 
posição de momento. Daqui a um ano, todo 
o cenário pode mudar.

Primeiros nomes pela disputa
ao senado começam a surgir

Agostinho Patrus é
lembrado para páreo

diego Andrade é coordenador
de bancada federal

Julvan lacerda tem bom
trânsito com os dois grupos
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Minas Gerais fecha 2020 com
R$ 32 bi em novos investimentos

Em meio à pandemia de COVID-19, o desafio 
de retomar as atividades econômicas no estado 
tornou-se prioridade para o governo de Minas . 
Além de planejar ações para mitigar os efeitos 
do coronavírus na economia do estado, a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Sede) focou em projetos para atração 
de investimentos e tirou do papel protocolos de 
intenções que tiveram como resultado a supera-
ção da meta de R$ 30 bilhões em atração, para 
2020, chegando aos R$ 32 bi.  O acumulado 

de investimento nos dois primeiros anos do 
governo é de R$ 87,7 bilhões, três vezes mais 
do que em toda a gestão passada.

 “Apesar do ano atípico que tivemos e 
das grandes dificuldades econômicas, Minas 
Gerais cresceu na atração de investimentos. O 
governo conseguiu dar respostas importantes 
aos problemas de crescimento econômico e, em 
especial, de Saúde. Atuamos em conjunto de 
forma responsável, agindo em diversas frentes 
para a geração de emprego e renda”, destacou 

o secretário adjunto da Sede, Fernando Passalio, 
durante entrevista à imprensa sobre balanço do 
ano, no dia 16/12.

Até novembro, o total de investimento foi de 
R$ 27,4 bilhões, com geração de 16.215 empre-
gos. No dia 11 de dezembro, o governo mineiro, 
por meio da Sede e da Agência de Promoção 
de Investimento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), assinou o já tradicional “Pacotão 
de Natal” com outras 13 empresas. Ao todo, 
são mais 2.924 empregos diretos, totalizando 
pouco mais de R$ 1,9 bilhão.

Cases

Empresas como Grupo Petrópolis, Tiberina, 
Alpargatas, Ambev e Grupo Lactalis iniciaram 
operações em 2020. No quarto trimestre deste 
ano, juntaram-se a esses investidores dois líde-
res do mercado de e-commerce: a Amazon e o 
Mercado Livre, que anunciaram a implantação 
de centros de distribuição no estado.

Para fomentar o diálogo com os empresá-
rios mantendo os protocolos de prevenção à 
COVID-19, eventos antes realizados de forma 
presencial foram adaptados ao modo virtual. 
As edições do #VemPraMinas foram realizadas, 
neste ano, para incentivar ainda mais os novos 
negócios. A Sede mostrou o ambiente favorável 
que Minas oferece, facilitando a implantação ou 
a expansão dos negócios. Temas como mine-
ração, biotecnologias para a saúde e energias 
renováveis foram abordados.

“Estamos caminhando para o final de 
dezembro, e apesar de termos feriados pela 
frente, nosso trabalho não para. Até final do mês 
vamos anunciar outro importante investimento 
para o estado”, ressaltou o secretário adjunto.

Prefeito de Itapecerica almeja
comandar cidades históricas

Reeleito com mais de 80% dos 
votos, o prefeito de Itapecerica, na 
região Centro-Oeste de Minas, Wirley 
Reis (foto), o popular Têko (Podemos), 
é forte candidato à presidência da 
Associação das Cidades Históricas de 
Minas Gerais (ACHMG), em chapa 
que pode ter como vice-presidente, o 
ex-secretário de Estado de Cultura e 
prefeito eleito de Ouro Preto, Ângelo 
Oswaldo de Araújo (PV). 

A entidade congrega cerca de 30 
municípios mineiros e é forte articula-

dora no setor do patrimônio cultural 
do país. As eleições por lá acontecem 
em fevereiro de 2021. A chapa que 
está sendo desenhada conta com a 
simpatia do ex-presidente da entidade 
e prefeito reeleito de Conceição do 
Mato Dentro, José Fernando Aparecido 
(MDB), do presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e pre-
feito de Moema, Julvan Lacerda (MDB) 
e do secretário de Estado de Cultura e 
Turismo do governo Zema, Leônidas 
Oliveira.
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Agricultura não para
O discreto presidente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), roberto 
simões, revelou, semana passada, que os números das 
atividades do setor no estado foram responsáveis pelo 
bom desempenho da economia mineira. Vale dizer que, 
mesmo em tempo de pandemia sanitária, o segmento da 
agricultura não parou de produzir um momento sequer. 

Apelo ao menin
Quando as empresas do ex-vice José Alencar cresceram, 

sua família logo tratou de transferir a sede da companhia 
para São Paulo. No momento, outro mineiro, o empresário 
rubens menin também se desponta no mercado nacional e 
até internacional. “Esperamos que ele mantenha o comando 
de suas atividades em nosso estado”. Esse é comentário que 
se escuta na sede da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg).

mulheres lado a lado
A eleição da presidência da Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte continua sendo debatida em intermináveis reuniões 
e um fato chamou atenção: a atual presidente nely Aquino 
(Podemos) ainda não conseguiu fazer com que a nova vereado-
ra duda salabert (PDT) desista de concorrer ao cargo. O sonho 
de nely seria contar com o apoio fechado de toda a bancada 
feminina da Casa, 10 parlamentares além dela. 

Anastasia no páreo 
Depois de ter sido derrotado na disputa ao governo de 

Minas, o senador Antonio Anastasia (PSD) mergulhou em 
um silêncio profundo em relação ao seu futuro político. Agora, 
em Brasília, o seu nome passou a ser mencionado com uma 
das alternativas para disputar a presidência do Senado. Ele, 
preparado juridicamente, seria um contraponto à candidatura 
do outro mineiro, o senador rodrigo Pacheco (DEM). Uma 
engenharia política para ninguém botar defeito.

Assembleia de plantão?
Se a pandemia recrudescer, é bem provável que o presiden-

te da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Agos-
tinho Patrus (PV), deixe a Casa em uma espécie de plantão 
vigilante para o caso de uma tomada de decisão mais urgente. 

cOVid e os municípios
Autoridades da área médica, especialmente os profissionais 

mais conhecedores de logística, têm em mente que para a 
vacinação contra a COVID-19 funcionar efetivamente, a atuação 
dos prefeitos será fundamental. 

Plantão em Brasília 
As autoridades do segmento econômico estão atuando 

firme nos bastidores para convencer os parlamentares de 
que o Congresso Nacional fique aberto em janeiro. Segundo 
avaliação dessas pessoas, existem matérias fundamentais de 
interesse financeiro dependendo de votação. Isso faria parte 
de um projeto do governo para manter o equilíbrio fiscal e 
evitar problemas maiores em função dos gastos devido à crise 
sanitária.  

Jogo pesado
Analistas políticos afiançam que a eleição do deputado 

Arthur lira (PP) para a presidência da Câmara Federal é funda-
mental no âmbito do projeto político do presidente Bolsonaro. 
Mas, a sucessão da Câmara Alta segue indefinida, segundo 
analistas. Afinal, o atual presidente rodrigo maia (DEM), 
liderando a oposição ao Planalto, ainda tem muita força nos 
bastidores. É aguardar para conferir...

http://mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://indi.mg.gov.br/
http://indi.mg.gov.br/
http://indi.mg.gov.br/
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

saiba como se organizar para
pagar as despesas do começo de ano

As contas de início do ano são uma preocupação 
para a maioria das pessoas. Em janeiro, chegam os 
boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA). Não há como fugir 
do pagamento dessas despesas sazonais. Para evitar 
o descontrole, o ideal é organizar as finanças para 
começar 2021 no azul e sem passar nenhum aperto.

iPVA

Um dos mais importantes tributos é o IPVA, cuja 
tabela de pagamento já está disponível. De acordo 
com a Receita Estadual, não houve reajuste e as 
alíquotas continuam sendo de 4% para veículos e 
3% para motos. O valor é calculado com base na 
Tabela Fipe. O contribuinte que decidir quitar à vista 
terá o desconto de 3%. A mesma regra também será 
aplicada automaticamente no cálculo do imposto 
para quem pagou em dia nos dois últimos anos. A 
parcela mínima é de R$ 150.

Para emitir a guia de arrecadação é preciso 
acessar o site www.fazenda.mg.gov.br. Na página, o 
cidadão pode conferir as bases de cálculo e o valor 
do pagamento, que pode ser feito nos terminais de 
autoatendimento ou guichês dos agentes arrecada-
dores (Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, 
Santander e SICOOB), bastando informar o número 
do Renavam do veículo. A quitação fora do prazo gera 
multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), e de 20% após o 
30º dia, além de juros calculados pela taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

iPtu

Os carnês do IPTU começam a ser entregues no início 
de 2021 e é cobrado pela Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) aos proprietários de imóveis comercial ou residen-
cial. Atualmente, a capital possui cerca de 830 mil imóveis 
urbanos e 740 mil são tributados com o imposto. O valor 
é reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA) e deverá ficar 3,47% 
mais caro para o próximo ano. Este é o percentual espe-
rado para a inflação nos próximos 12 meses.

Os contribuintes podem consultar os valores por 
meio do endereço prefeitura.pbh.gov.br, informando 
o número de inscrição do imóvel junto ao município. 
Também contam com o Aplicativo PBH, que oferece 
diversos serviços diretamente pelo smartphone ou 
tablet. Embutido no IPTU também estão a Taxa de 
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR) e a Con-
tribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 
Pública (CCIP).

como se preparar

De acordo com o economista Fábio Lacerda, 
a palavra de ordem é planejamento. “É comum a 
maioria das pessoas gastar mais do que pode nes-
te final de ano e não ter uma reserva financeira. 
Até mesmo o 13º salário, que deveria ser usado 
para quitar contas em atraso ou deixar guardado 
para eventuais emergências, é usado para novas 
aquisições”, alerta.

Segundo Lacerda, o primeiro passo é fazer um 
detalhamento de todas as despesas. “Coloque 
tudo na ponta do lápis para saber o valor total 
de pagamento. Alguns tributos oferecem desconto 
na quitação à vista. Esta é a forma mais indica-
da, especialmente para quem se programou e 
reservou o dinheiro com antecedência. Mas tome 
cuidado e só faça se tiver tranquilidade financeira 
neste período”.

Para quem está no vermelho e desesperado, 
a dica é rever o orçamento familiar e enxugar as 
despesas. “Corte o que não for essencial como, por 
exemplo, serviços por assinatura. Também diminua 
a frequência de outras atividades de lazer. É neces-
sário manter os gastos sob um rigoroso controle. 
Passe a poupar algum dinheiro e tenha em mente 
que os impostos de janeiro se repetem todos os 
anos”, conclui.

Final da placa
cota única / 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

Janeiro Fevereiro março
1 e 2 18 18 18
3 e 4 19 19 19
5 e 6 20 22 22
7 e 8 21 23 23
9 e 0 22 24 24

“Passe a poupar algum
dinheiro e tenha em

mente que os impostos
de janeiro se repetem

todos os anos”

Fonte: Divulgação/SEF
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lei geral de Proteção de dados Pessoais
pode afetar o mundo dos games

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGDP) é transversal e afeta todos os segmentos. 
Desse modo, não seria diferente com o mundo dos 
games, no qual é possível haver o questionamento 
sobre a coleta e tratamento das informações, bem 
como se os personagens utilizados para evoluir 
no jogo podem ou não ser considerados dados 
pessoais. Por exemplo, quem já jogou algum jogo 
on-line, ora ou outra, já se deparou com as famosas 
listas de banidos, “o cantinho da vergonha”, em 
que os jogadores, que violaram os termos de uso 
da plataforma, são colocados em uma lista pública, 
contendo seus apelidos (nome que o jogador usa 
para se identificar dentro do jogo), bem como as 
respectivas infrações cometidas, servidor e até o 
tempo de banimento.

Algumas listas são bem detalhadas, podendo 
ter uma ampla consulta, caso do game Perfect 
World. Por outro lado, jogos como o Ikariam já 
proibiram a lista de banidos, justamente pelo ad-
vento de regras de proteção de dados no âmbito 
da União Europeia. De todo modo, até mesmo 
em decorrência de questões internas, o cadastro 
de banidos sempre existirá, o ponto é se ele deve 
ser público ou não.

Seguindo, nossa identidade (nosso “eu”) é 
composta por tudo aquilo que nos diz respeito e 
pode se manifestar no ambiente virtual e não virtual 
de diferentes formas. Nesse ponto, os jogos on-line, 
por sua própria natureza, permitem o surgimento de 
uma imagem virtual do jogador com atributos que 
só se exteriorizam naquela plataforma.

Partindo disso, o próximo passo é verificar 
quais dados da imagem virtual de um jogador 
podem ser enquadrados como pessoais. Desde 
a Convenção Europeia nº 108 das pessoas singu-
lares, dados pessoais são todas as informações 
relacionadas a uma pessoa física identificada ou 
identificável. Como explica o professor e doutor em 
Direito Civil, indicado pela Câmara dos Deputados 
ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, Da-
nilo Doneda, eles precisam revelar aspectos que 
digam respeito à pessoa, pois, se assim não for, 
se tratam apenas de dados gerais.

Curioso que esses possíveis dados pessoais 
muitas vezes estão atrelados diretamente à pró-
pria imagem virtual e, em segundo plano, à ima-
gem não virtual da pessoa. Por exemplo, dados 
pessoais associados à imagem virtual, a depender 
do tipo de jogo e sua plataforma, podem ser 
o nickname (apelido/nome falso escolhido pelo 
jogador como identificador dele na rede) e todos 
elementos do jogo que possam estar atrelados 
objetivamente ao jogador, como a reputação e 
rede de contatos, possível comportamento do 
jogador, entre outros.

Sobre esse ponto, decidiu o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo 
nº 0033863-56.2016.8.19.0203, em 2019, que a 
imagem virtual de um jogador está intimamente 
relacionada à sua “imagem real”. Por essa linha, 
sendo o nickname de um usuário um identificador 
dele no jogo, logo, um dado pessoal, sua inserção 
na lista de banidos pode afetar sua reputação e 

via de consequência eventualmente ensejar dano 
moral. Interessante que esse dano moral em pri-
meira instância atinge à própria imagem virtual e, 
em seguida, o próprio jogador.

Em outro ponto, se a imagem virtual do 
jogador (aí incluídas as vestimentas e acessórios 
do personagem) é considerada dados pessoais, 
há de se falar que as empresas que disponibilizam 
os jogos serão enquadradas como controladores 
de dados e, assim sendo, precisam tratar os 
dados pessoais com o enquadramento correto 
da base legal.

Outro ponto há se destacar é em relação ao 
uso dos jogos por crianças e adolescentes, pois 
a LGPD diz expressamente que, no tocante ao 
tratamento de dados pessoais das crianças, há 
de se ter o consentimento expresso dos pais ou 
responsável legal, sob pena de haver tratamento 
ilícito dos dados pessoais.

A conclusão que se chega é que não há como 
dissociar o mercado de games da conformidade 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As 
empresas precisam se adequar à lei, cuidando 
de tratar de maneira regular os consumidores 
dos jogos, eis que são verdadeiros titulares de 
dados pessoais.

Além disso, as famosas listas de banidos 
precisam ser olhadas com mais cuidado por es-
sas empresas, vez que podem expor de maneira 
inadequada os dados pessoais dos usuários e dar 
brechas para grandes incidentes de segurança da 
informação.

Acm neto em cena
De acordo com informação do jornalista gerson camarotti, 

a partir de janeiro, quando já não estiver mais como prefeito 
de Salvador, o presidente dos DEM, Acm neto, vai se dedicar 
de corpo e alma à campanha para eleger o senador rodrigo 
Pacheco (DEM) como presidente do Senado. Vai ser uma luta 
complicada, certamente!

ciência judicializada   
“Se a política no Brasil já está efetivamente judicializada, 

o mesmo não pode e não deve ocorrer com a ciência, em-
bora o Supremo Tribunal Federal tenha entrado no assunto 
da vacinação contra a COVID-19, após demanda dos partidos 
políticos. Contudo, isso não está certo. Quem tem de resolver as 
pendências são os próprios médicos e cientistas, pois eles têm 
autoridade para definir esse quadro”. Opinião do empresário 
emerson kapaz, em debate na TV Cultura.

só no segundo semestre
Em São Paulo, os considerados grandes empresários estão 

projetando os investimentos em seus empreendimentos apenas 
a partir do segundo semestre do próximo ano. A expectativa 
deles é de que até lá já existira uma vacinação eficiente. Será?   

Presidente otimista
Semana passada, o presidente da Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flavio roscoe, ao 
participa de uma entrevista coletiva com a imprensa mineira, 
demonstrou otimismo em relação a vários segmentos do setor 
industrial para próximo ano. 

Vacina e popularidade 
Segundo a crônica política de Brasília, o presidente Jair 

Bolsonaro sentiu que estava perdendo popularidade ao não 
tratar o assunto da vacinação com prioridade. Detectado isso, 
ele teria reunido o seu grupo para dizer: vamos assumir a co-
ordenação da aquisição e a sua respectiva distribuição. Política 
tem destas coisas, gente. 

mão de obra temporária 
Especialistas estão aplaudindo as entidades de classe, como a 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) que tem 
incentivado a contratação de mão de obra temporária. Essa é uma 
realidade repetida em todo o Brasil, tendo em vista as festas de fim 
de ano. Fora que contribui para a diminuição do desemprego no país. 

Popularidade de doria
A briga do governador de São Paulo, João doria (PDSB), 

contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo mo-
nopólio da Coronavac já teria rendido vantagens políticas ao 
governador paulistano. Segundo sondagens, ele já está se 
tornando mais conhecido, inclusive no Nordeste brasileiro. Isso 
ainda vai render, podem apostar!

Política nacional
O MDB almeja disputar a presidência da Câmara e também 

do Senado. A argumentação dos emedebistas é simples: se 
os democratas comandaram as duas instituições, nesses dois 
últimos anos, eles também teriam esse direito.  

mailto:cristiane.pinheiro@casecomunicacao.com.br
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da redação

nat macedo

mercado imobiliário aponta
74% de crescimento em 2020

Um levantamento feito pela 
Homer, plataforma que oferece 
soluções tecnológicas para cor-
retores de imóveis em todo Bra-

sil, apontou que a pandemia não afetou o 
mercado imobiliário. A análise mostra que 
neste segundo semestre do ano, em com-
paração ao primeiro, 53% dos corretores 
notaram um crescimento de 10% a 30% 
nas vendas, outros 15% disseram que a 
alta variou entre 31% e 50%, e para 6% o 
aumento ficou entre 51% e 70%.

E ao que tudo indica, em 2021, o 
mercado deve continuar aquecido. É o que 
revelam os dados da pesquisa, seguindo 
a expectativa de venda de imóveis dos 
corretores. Para 60% deles, haverá alta de 
20% a 50%. Já 10% acham que o aumento 
será de mais de 50%.

Entre os imóveis que estarão entre os 
mais procurados na opinião dos profissionais 
do setor, residências, com espaço para home 
office, em regiões mais centrais, aparecem 
no topo da lista (45%), enquanto 43% acredi-
tam que imóveis residenciais, longe dos gran-
des centros, serão os mais buscados em 2021. 

Livia Rigueiral, CEO da Homer, explica 
que no início da quarentena as previsões 
do mercado imobiliário estavam bastante 
negativas. “Mas, mesmo em meio a tantas 
incertezas quanto aos impactos da COVID-19, 
acabamos sendo surpreendidos positivamen-
te”. Ela acrescenta que a boa recuperação 
se deu com a ajuda da queda nas taxas de 
juros. “Como a Selic, que está em 2%, menor 
índice da história -, e as várias facilidades de 
financiamento apresentadas pelos bancos”.

Diante da instabilidade, pode-se per-
ceber que muitos investidores voltaram 
a ver no mercado imobiliário uma pos-
sibilidade de investimento mais seguro, 
já que os títulos de renda fixa tiveram 
queda. “Investir em imóveis passou a 
ser vantajoso, com possibilidade de va-
lorização - seja na hora da venda ou ao 
colocar para alugar -, e isso reflete nesse 
mercado”.

O aumento do segmento superou as 
expectativas. “Só para se ter uma ideia, 
segundo a Associação Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias (Abrainc), houve 
um avanço de 58% nas vendas de novas 
unidades habitacionais em julho em com-
paração ao mesmo mês no ano passado”. 

A perspectiva agora é a de que o ramo 
continue crescendo. “Passaremos por 
uma readaptação para nos adequarmos 

às novas necessidades das pessoas, mas 
como os preços e as condições de compra 
estão muito atrativos, muita gente vai 
aproveitar para investir na casa própria 
ou num imóvel como forma de guardar 
dinheiro e lucrar”.

Livia informa que com taxas mais 
baixas, os financiamentos ficaram mais 
acessíveis aos consumidores e isso demo-
cratizou a compra de um imóvel, apesar 

dela ser considerada um alto investimento. 
“Pessoas que antes não imaginavam que 
poderiam sair do aluguel, hoje conseguem 
planejar e efetuar a compra da casa 
própria. Os valores ficam mais em conta, 
sem aquela sensação de no fim do finan-
ciamento ter pagado por dois imóveis e só 
receber um. E, hoje, mesmo amortizando 
um valor mais baixo, já é possível sonhar 
com imóveis melhores e maiores”.

O isolamento social fez surgir novas 
necessidades dentro do setor. “Por passarem 
mais tempo em casa, as pessoas têm pro-
curado por imóveis maiores e confortáveis, 
inclusive para poder montar um escritório ou 
um cantinho reservado para o home office”. 

A possibilidade do trabalho remoto se 
estender e virar rotina, após a pandemia, fez 
com que muita gente buscasse proprieda-
des no interior. “O que, em minha opinião, 
deve continuar acontecendo, diferente do 
que ocorria antigamente, quando as pes-
soas queriam estar nos grandes centros”.

Para quem deseja se organizar para 
comprar um imóvel, a dica da especialista 
é buscar a consultoria de um corretor de 
imóveis. “Isso irá ajudar a pessoa a definir 
que tipo de imóvel, local e faixa de preço 
se enquadram na sua realidade e atendem 
suas necessidades”.

Após a escolha, outros passos precisam 
ser seguidos. “É importante ficar atento 
às taxas oferecidas pelos bancos antes de 
financiar e escolher a opção de correção 
que melhor se encaixa no seu orçamento, 
levando em consideração o prazo de com-
prometimento de sua renda. Não adianta 
pular de alegria agora ao conquistar a casa 
própria e depois ter dor de cabeça por não 
conseguir pagar”, conclui.

como resultado surpreendeu, a expectativa agora é de mais aumento
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Agropecuária movimenta
r$ 100 bilhões em 2020 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.

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.

Em meio a um período de re-
cessão econômica, o agronegócio 
fecha 2020 com números impor-
tantes. Apesar das dificuldades, a 
agropecuária do estado faturou, en-
tre janeiro e novembro, R$ 100,035 
bilhões, número que aponta um 
crescimento de 21,9% em relação 
ao ano passado. Os dados são do 
Valor Bruto da Produção (VBP), 
divulgados, no dia 16 de dezembro, 
durante coletiva do Sistema Faemg/
Senar/Inaes/Sindicatos.

A agricultura foi a área que de-
monstrou o maior fomento. Houve 
uma movimentação de R$ 59,96 
bilhões – alta de 30,1%. A pecuária 
mineira, por sua vez, girou R$ 40,06 
bilhões e registrou aumento de 
11,4% na comparação com 2019. 
Já os produtos agrícolas que mais 
contribuíram para a expansão 
do VBP foram o café beneficiado 
(+58,2%), a soja (+54,9%) e o sor-
go (+42,4%). Na pecuária, os des-
taques foram para suínos (+27,5%), 
leite (+11,4%) e boi gordo (10,2%).

“Começamos o ano com a pers-
pectiva positiva. Aí veio a pandemia e, 

assim, como todos os setores, tivemos 
diversos problemas. Foram necessá-
rios inúmeros ajustes. No entanto, 
apresentamos uma safra recorde, 
já que as exportações elevaram a 
demanda”, destaca o presidente do 
Sistema Faemg, Roberto Simões.

grãos e café

Como destaca o presidente, a 
produção de grãos em Minas teve 
recorde. A safra 2019/20 atingiu 
a marca de 15,4 milhões de tone-
ladas, segundo a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab). 
Os grandes responsáveis por essa 
produção foi a dupla milho e soja, 
que correspondeu a 13,8 milhões 
de toneladas produzidas, 89% da 
produção de grãos do estado. 

“A soja teve um crescimento 
importante e a safra de café foi 
sensacional. Minas Gerais represen-
tou 54% da produção nacional do 
grão”, explica Simões.

Em 2020, ano de bienalidade 
positiva, a previsão é de colher 33,5 
milhões de sacas de café, volume 
36,3% maior que na safra anterior. 
Os preços médios pagos neste ano 
também foram mais altos – com 

valor médio de R$ 538/saca para a 
espécie arábica, enquanto em 2019 
a média foi de R$ 411/saca. Já para 
a espécie conilon, o valor médio em 
2020 foi de R$ 355/saca, contra 
R$ 291/saca no ano anterior.

Futuro

Simões afirma que a pandemia 
deixa muitos reflexos em 2020, assim 
como para todos os ramos. “Mas se-
guimos cumprido, de forma bem-su-
cedida, nossa missão de não deixar 
faltar alimentos, tanto internamente 
quanto para o resto do mundo”.  

Mesmo assim, para o próximo 
ano, fica a incerteza. “Não sabemos 
quanto tempo irá durar a pandemia, 
quando ela irá acabar e se vai aca-
bar. Tampouco, quando efetivamen-
te chegará uma vacina. Pelo menos 
para os três primeiros meses do ano, 
tudo é uma grande incógnita”.

Para ele, a dúvida paira também 
sobre os efeitos da pandemia na eco-
nomia, sobretudo junto às classes me-
nos favorecidas. “São questões que 
levantam muitos questionamentos 
dos novos cenários e desafios. Mas, 
produtores são otimistas por natureza 
e seguimos plantando novas safras”.

Apesar da pandemia, o VBP vai fechar o ano com crescimento de 21,9%

Apesar de números positivos, incerteza do fim da pandemia deixa as expectativas para 2021 moderadas
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D A  C O C H E I R A

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

Visita a minas

O assessor
parlamentar

Fernando
macedo com o
presidente Jair
Bolsonaro em
visita a minas
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cOVid-19 - Pois é, peguei o vírus que me deixou mais de uma semana no 
Hospital Madre Tereza, a quem tenho o dever de agradecer pela tamanha 
dedicação de seus profissionais de saúde, incluindo-se aí médicos, enfermeiros, 
auxiliares, ou seja, toda uma gama de pessoas envolvidas no tratamento. A 
doença é difícil de combater, mas talvez as maiores dificuldades sejam você 
conviver com o que a televisão lhe oferece nestes dias de internação, quando 
você se torna refém de um noticiário longo, repetitivo, enfadonho e com os 
canais de notícias querendo esgotar o assunto que nunca acaba. A gente não 
gosta de hospital e só quando se vale dele é que se enxerga o tamanho de sua 
importância para a saúde do povo de Minas. Salve o Hospital Madre Tereza!

Frederico d`Avila
desejando parabéns

ao comunicador
e apresentador

silvio santos pelos
seus 90 anos

A PAlAVrA de BOlsOnArO - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está seguin-
do a trilha desenvolvida pelo seu colega norte-americano Donald Trump que 
negou a ciência e o lógico no momento de pandemia. Outro dia para se mostrar 
diferente, ele declarou que não tomará a vacina contra a COVID-19, embora 
tenha feito um esforço muito grande para não ser engolido pelo governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), que tomou todas as providências junto ao Institu-
to Butantan, o maior laboratório de produção de vacinas do país. Imagino como 
fica o ministro da Saúde, que não pode desagradar o seu chefe. Aqui, em Belo 
Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) saiu na frente e já se reuniu com o 
governador paulistano. Bolsonaro já está atrasado a respeito da capital mineira.

enquanto Belo Horizonte quis acabar com a tração animal, em alguns 
países, como a Áustria, o chique é chegar e alugar uma carruagem para um 
belo passeio pela cidade. 

O salário-mínimo do próximo ano deve ser de R$ 1.088,00. Ele sempre foi 
uma referência e não uma forma de remunerar o empregado. O interessante 
é cada um fazer a sua parte.

carta do eleitor – O técnico do Cruzeiro, Felipão, tem razão quando disse 
que o clube não esta interessado em subir para a primeira divisão este ano. 
Está explicado porque o time não empenha para vencer os jogos.

neste final de ano, com possibilidades de chuvas, imagino como ficará o trânsi-
to da cidade que, infelizmente, não tem policiamento. O chamado batalhão de 
trânsito sumiu, a guarda municipal não tem elementos para fazê-lo e a Polícia 
Militar se omite nos momentos mais difíceis. Outro dia, na rotatória do Coração 
Eucarístico, os sinais entraram em fleche e na localidade fica uma companhia da 
PM. Os policiais ficaram assistindo o trânsito todo congestionado sem fazer nada.
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domingo, dia 20 de dezembro

Professora Cecília Salgueiro Maia 
Frei Cabral - Venda Nova
Jornalista Orlando José  
Helen Araújo - Rádio Itatiaia

segunda-feira, 21

Nilza Coelho - Brumadinho 
Selma Daniel 

terça-feira, 22

Cizinha Siqueira - Rádio Itatiaia 
Airton Norato - Contagem
Marli Gonçalves

quarta-feira, 23

Ari Nascimento 
Sra. Marilene de Melo Brandão
(esposa de Ediraldo Brandão)

quinta-feira, 24

Paulo Roberto Menicuci
Orestes Fra Batista
Viviane - Enxovais Monte Santo

sexta-feira, 25

Edilene Lopes - Rádio Itatiaia 
Custódio Pereira 

sábado, 26 

Milton Naves - Rádio Itatiaia 
Cecilia Ferramenta

Sesc: cursos de Arte e Cultura
seguem com inscrições abertas

Se você quer desenvolver um talento e ser um 
cidadão cada vez mais crítico e consciente do seu papel 
no mundo, a oportunidade é agora. Os Cursos de Arte 
e Cultura do Sesc em Minas continuam com inscrições 
abertas em 10 unidades do estado. São aulas de artes 
visuais, audiovisual, dança, música e teatro. Além das 
vagas 100% gratuitas – ainda disponíveis em algumas 
unidades – as inscrições para as vagas pagas já estão 
abertas, assim como o período de rematrícula para 2021.

Para concorrer a uma vaga gratuita, o candidato 
deve ter renda familiar mensal bruta de até três salá-
rios mínimos e ser, prioritariamente, trabalhador do 
comércio de bens, serviços, turismo ou dependente. 

Vagas 

Quem não se encaixar no perfil acima pode se 
inscrever em uma vaga paga. Para isso é só compa-
recer à Central de Atendimento da unidade de seu 
interesse e escolher a atividade de preferência dentre 
as disponíveis. Lá também o interessado pode conhecer 
a data de início das aulas. O trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo ou dependente, pode ter 
até 35% de desconto na inscrição e nas mensalidades.

As vagas pagas estão distribuídas entre as 
unidades de Araxá (Dança), Juiz de Fora (Dança e 
Música), Lavras (Música), Montes Claros (Dança, 
Teatro e Música), Paracatu (Música), Patos de Minas 
(Música), Poços de Caldas (Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro), Pouso Alegre (Artes Visuais, 
Audiovisual e Música), Uberaba (Dança e Música) 
e Uberlândia (Dança e Música), no interior; e Sesc 
Cenário (Dança), Palladium (Dança) e Santa Qui-
téria (Dança), em BH.

Para quem já é aluno dos Cursos de Arte e Cultura e 
quer fazer sua rematrícula para 2021, o procedimento 
é o mesmo: deve procurar a Central de Atendimento 
da sua unidade e garantir o seu lugar.

retorno seguro

Vale ressaltar que continuamos acompanhando, 
junto às autoridades de saúde e Prefeituras, a dinâ-
mica de atualização da COVID-19 em Minas Gerais. 
Portanto, a data de início das aulas dos Cursos de 
Arte e Cultura pode ser revista a qualquer momen-
to, caso necessário. Acompanhe as atualizações 
em pormaisencontrosdeverdade.sescmg.com.br.

cArrOceirOs - Confesso que não 
gostei da solução encontrada 
pela Câmara Municipal de Belo 
Horizonte para os veículos de 
tração animal da cidade. Os 
maus-tratos aos animais e a 
falta de uma fiscalização não 
é culpa dos carroceiros, e sim 
das autoridades constituídas. 
Antes, todo carroceiro da cidade 
tinha carteira de habilitação 
e as carroças contavam com 
placas emitidas por autoridades 
de trânsito. Outra coisa: se a 
prefeitura quiser, poderia usar os 
carroceiros para recolher lixo nas 
vilas e favelas, e que por serem 
menores, as carroças poderiam 
fazer esse trabalho sem proble-
mas. Basta ter vontade política.

quem comemora mais um
aniversário neste dia 29 é

nosso diretor financeiro
do edição do Brasil,

luiz gherardi marinho.
nossos parabéns!
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http://www.pormaisencontrosdeverdade.sescmg.com.br/
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leíse costa

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

imunOlOgistA dA rede de HOsPitAis sãO cAmilO de sãO PAulO
vivian.fiorio@maquina.inf.br

AlexAndre OkAmOri

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pandemia não acabou, mas já deixou
herança de novos hábitos para saúde

Foi numa fatídica quarta-feira, 26 de fevereiro, 
que o Ministério da Saúde confirmou o primei-
ro caso de coronavírus no Brasil. Daquele dia 
em diante, suspensão de aulas, decretos de 

fechamentos, novas leis, multas, quarentenas e até 
lockdowns fariam parte do nosso cotidiano, tudo para 
evitar o colapso do sistema de saúde local. Passados 10 
meses, a adaptabilidade ocupou o lugar do pânico. E 
apesar dos traumas e as mais de um milhão de vidas 
perdidas em decorrência da COVID-19 no mundo se-
rem os principais legados da doença, os profissionais 
da saúde concordam que, assim como sobreviver a 
guerras mundiais mudou o curso da humanidade, a 
pandemia deixou uma herança de novos hábitos em 
relação à saúde. 

cuidado com infecções

O principal especialista e, talvez, o mais ouvido 
no ano de 2020 foi o infectologista. E é nesse campo 
da saúde que nossa mudança de hábitos ficou mais 
evidente. Como explica Ana Helena Germoglio, in-
fectologista e coordenadora do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar do Hospital Águas Claras, a 
pandemia fez alterações que demoraríamos décadas 
para implementar voluntariamente ganharem adesão 
nacional. “A necessidade de boa higienização das 
mãos, prática defendida desde o século XIX, vem sen-
do repetida como mantra desde o início da pandemia. 
Um gesto tão simples e antigo, mas que ainda estava 
longe de ser uma realidade incorporada à nossa rotina 
diária. Agora, esta é uma prática regular e que deve e 
precisa ser mantida, pois, além de ajudar a controlar 
a transmissão do novo coronavírus, também faz parte 
da prevenção de várias outras doenças”, avalia.

Para o pneumologista Thiago Fuscaldi, as máscaras 
ainda vão fazer parte da nossa rotina por um bom tem-
po. “Até que tenhamos uma vacina disponível e grande 
parte da população imunizada, temos a necessidade do 
uso da proteção. Mesmo depois, a tendência é que o 
hábito seja incorporado, especialmente nos cuidados 

com as infecções virais. Pessoas com sintomas de doen-
ças respiratórias contagiosas devem seguir as mesmas 
orientações de agora, como evitar o contato com outras 
pessoas, usar máscara ao sair de casa, passar álcool gel 
e lavar as mãos com frequência”, diz.

Para  Fuscaldi, a consciência sobre a necessidade 
da mudança no estilo deve partir, principalmente, dos 
grupos de risco: idosos, pessoas com comorbidades ou 
alteração da imunidade e pacientes quimioterápicos, 
por exemplo. “Estes indivíduos, sem dúvida, devem 
sempre fazer o uso de máscara, evitar aglomerações 
e manter hábitos de higiene”, aconselha.

cuidado com o corpo 

A alimentação também foi uma área da saúde 
diretamente afetada pela quarentena. “O isola-
mento social, a alimentação frequente em casa e 
o menor acesso a alimentos frescos levou a um au-
mento de consumo de alimentos processados, fast 
food e delivery, contribuindo assim para um ganho 
de peso considerável durante a pandemia. Isso, 
sem contar o aumento do sedentarismo por conta 
da falta de exercícios físicos”, analisa a nutróloga 
Juliana Tepedino.

Para ela, só se muda esse cenário com informa-
ção de qualidade. “Na alimentação, é importante 
organizar as comidas em casa para que sejam mais 
adequadas.  É possível pedir delivery, mas que sejam 
comidas mais saudáveis. Outro ponto importante é 
estar atento às porções de alimentos consumidos. A 
quantidade, principalmente daqueles muito calóricos, 
pode ser o principal problema relacionado ao ganho 
de peso. Além disso, é importante limitar o sal, o 
açúcar e a gordura; aumentar o consumo de fibras, 
frutas, verduras e alimentos integrais; beber mais água 
e evitar o hábito de consumir bebidas alcoólicas dia-
riamente. Não podemos esquecer também da prática 
de exercícios físicos regulares, em casa ou ao ar livre. 
Por fim, mas não menos importante, evitar passar o 
dia todo sentado ou deitado”, receita a especialista.

cuidado com a mente

Outro campo abalado e colocado à prova diante 
de tantas mudanças bruscas foi o da saúde mental. 
Para Meire Rose Cassini, psicóloga e coordenadora 
da psicologia do Hospital Felício Rocho, a convivência 
com as incertezas, a importância da coletividade e 
do cuidado com os mais vulneráveis são algumas das 
lições da pandemia para psique humana. 

“Em tempos de distanciamento social, redução 
das opções de lazer, inúmeras perdas e lutos, sejam 
elas da ordem pessoal, financeira ou a morte de quem 
amamos, vimos o desenvolvimento de sintomas de 
depressão e ansiedade levando ao adoecimento mental 
e suicídio. Muito se falou sobre medidas de prevenção 
para distúrbios psicológicos, sendo veiculadas na mídia 
e redes sociais, medidas de combate e alívio do estres-
se e manejo da ansiedade, por exemplo. Enquanto 
profissionais, vimos o número de queixas psicológicas 
aumentar, mas também observamos mais pessoas 
procurando por atenção e cuidado à saúde mental. 
Muitas ações não-governamentais foram criadas, a 
fim de prestar apoio e suporte emocional a quem 
precisasse. Muitas empresas atentas ao sofrimento 
dos funcionários, instituíram serviços de saúde mental 
dentro da instituição, como apoio psicológico e espaços 
de descompressão”, acredita.

A necessidade de boa higienização
das mãos, prática defendida desde o
século xix, vem sendo repetida como
mantra desde o início da pandemia

A importância da vacinação: mitos e verdades
Diante do impacto da pande-

mia de COVID-19 sobre a vida de 
todos, a chegada de uma vacina 
segura e eficaz, atualmente, é a 
notícia mais aguardada em todo 
o mundo. Frente ao desafio de 
pesquisadores de diversos países, 
as informações circulam rapida-
mente e, junto delas, também 
correm os boatos e fake news 
sobre o tema, colocando em risco 
a credibilidade desta que repre-
senta um dos mais importantes 
avanços da história da medicina.

Dessa forma, garantir a ve-
racidade das informações que 
chegam até nós sobre o assunto 
é vital para conseguirmos con-
trolar e evitar a propagação das 
doenças.

A maioria das enfermidades 
que podem ser prevenidas por 
vacina é transmitida pelo contato 
com objetos contaminados ou 
por gotículas de saliva expelidas 
pela tosse, espirros ou fala. Vale 
ressaltar que a vacina continua 
sendo a melhor forma de preven-
ção para muitas doenças graves 
e as complicações que podem 
surgir, inclusive já ajudou a erra-
dicar a poliomielite e a varíola.

As vacinas são produzidas 
com o vírus ou bactéria inativa 
ou com partes desses agentes. 
Devido a isso, elas não provo-
cam a doença, mas conseguem 
estimular o sistema imunológico 
a produzir anticorpos para com-
batê-la. Assim, se a pessoa tiver 
contato com o agente causador 
da doença, já tem anticorpos 
para evitar que a doença pro-
grida.

Além da proteção individual, 
a vacinação é de suma importân-
cia para a famosa imunidade de 
rebanho. Isso quer dizer que é ne-
cessário que uma porcentagem 
x da população (entre 85% e 
95%) seja imunizada para evitar 
a circulação do vírus.

O ideal seria que todas as 
pessoas pudessem ser imuniza-
das, mas algumas não podem 
ser vacinadas. É o caso de pesso-
as que estão imunossuprimidas, 
ou seja, com alguma doença ou 
tratamento que diminua as suas 
defesas imunológicas e, portan-
to, não podem tomar a vacina.

No entanto, se todos que 
puderem tomar vacina o fizerem, 
vão proteger aqueles que não 
podem. Estimativas da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e 
da Universidade de Oxford apon-
tam que a vacinação em massa 
evita de 2 a 5 milhões de mortes 
por ano no mundo. Entre as di-
versas informações erradas sobre 
as vacinas, existem algumas que 
merecem esclarecimento:

“não é necessário fazer
vacinação de doenças já

quase erradicadas”

A vacinação impede que essas 
doenças voltem, mesmo que 
estejam quase erradicadas. O 
sarampo, por exemplo, é um caso 
de doença que estava controlada 
e cujos números voltaram a 
crescer porque uma parcela da 
população parou de se vacinar.

“Vacinas causam autismo”

O tema ganhou força com a 
divulgação de um artigo escrito 
pelo médico Andrew Wakefield 
em 1998. No entanto, em 2010 
essa hipótese foi totalmente 

retratada devido à descoberta 
de diversas informações falsas 
e acordos envolvendo o pesqui-
sador e advogados relacionados 
à processos por danos vacinais.

“Vacinas têm vários efeitos co-
laterais ainda desconhecidos”

Em geral, as vacinas não 
apresentam efeitos colaterais 
graves. Os casos agudos são 
raros e não puderam ser asso-
ciados exclusivamente à vacina, 
uma vez que outros fatores, 
como a predisposição genética, 
também estão envolvidos.

“Vacinas contém mercúrio, 
que é perigoso para a saúde”

Algumas vacinas podem con-
ter timerosal, um composto orgâ-
nico a base de mercúrio. Porém, a 
quantidade usada é muito baixa, 
alguns trabalhos mostram que, na 
alimentação, por exemplo, a dose 
ingerida de mercúrio é maior.

Em resumo, os riscos asso-
ciados ao uso de vacinas são 
largamente sobrepujados pelos 
riscos da não vacinação, que 
pode, como já dito, provocar 
a perda de milhões de vidas. 
Dessa forma, é obrigação dos 
profissionais de saúde divulgar 
os benefícios da vacinação e 
combater as informações e evi-
dências supostamente científicas 
que tentam trazer descrédito à 
vacinação como forma de pro-
teger a população.
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nat macedo

como superar 2020 e ter um
próximo ano mais próspero?

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

Que 2020 foi um ano muito 
difícil, todos já sabemos. A 
boa notícia é que ele está 

chegando ao fim. Algumas pessoas 
estão alimentando a esperança de 
que 2021 será melhor. A psicóloga 
Sandra Hott explica que é comum 
nos apegarmos aos rituais de 
passagem que são representados 
pela chegada de um novo período. 
“Esse momento sempre traz a ideia 
de renovação. A gente se prende a 
isso porque é uma ideia que repre-
senta nossos desejos mais íntimos 
de ter uma vida mais satisfatória e 
mais qualidade”.

Ela faz um alerta ao fato de 
muitas pessoas acharem que, com 
a chegada de 2021, a pandemia irá 
terminar. “Ela ainda está aconte-
cendo. Temos uma segunda onda 
estabelecida em vários países. No 
Brasil os números de casos volta-
ram a subir”.

 Sandra diz que muitos dese-
jam superar 2020, mas que ainda 
não há uma fórmula mágica para 
isso. “A questão importante é 
usar tudo para refletir sobre o que 
vamos construir daqui para frente. 
Que sociedade iremos formar, que 
tipo de pessoa cada um será após 
ter vivido cara a cara, de modo 
mundial, com a vulnerabilidade 
da vida”.

Para ela, o que as pessoas 
mais desejam é que 2021 seja um 
ano menos sofrido. A especialista 
acrescenta que 2020 pode deixar 
muitas lições e que é essencial 
que aprendamos com tudo que 
foi vivenciado de bom ou ruim. 
“Esse é um caminho interessan-
te para que os próximos anos 
possam ser melhores e mais 
consistentes. Isso se dá a partir do 
momento que observamos nossa 
trajetória de erros e acertos ao 
longo de todo o ano”.

A psicóloga indica a terapia 
para que as pessoas compreen-
dam as lições deixadas nesse ano. 
“É importante falar sobre isso, 
redizer e reinterpretar. O analista 
irá fazer com que o indivíduo se 
ouça e compreenda seus medos, 
fortalezas e determinações”.

E cabe a nós, indivíduos, dentro 
de uma sociedade, fazer com que 
2021 seja melhor. “Se cada sujeito 
for capaz de crescer um pouquinho 
e se tornar uma versão melhor que 
a sua anterior, teremos uma socie-

dade mais adequada às novidades. 
Um lugar em que possamos ser um 
pouco mais felizes”.

Para isso, o indicado é que 
cada um cuide de sua saúde 
mental. “É preciso tomar conta de 
suas angústias e desejos. Isso pode 
formar um coletivo mais saudável, 
um mundo onde ficaremos mais 
contentes em habitar”.

As grandes tragédias e desa-
fios, além dos momentos trau-
máticos de 2020, podem servir 
para tirar a alegria, mas, segundo 

Sandra, também promovem a vita-
lidade. “E isso acontece quando o 
sujeito decide fazer do seu percurso 
um aprendizado ou algo que possa 
acrescentar a vida que queremos 
ter no futuro”.

A psicóloga conclui dizendo 
que no ano que vem, vamos levar 
tudo o que passou: cada experi-
ência, por mais dolorida que seja. 
“É disso que se faz a vida. É esse 
o processo de caminhar, onde o 
percurso leva junto cada pedaço 
que foi dado no caminho”.
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“ela ainda está
acontecendo. temos
uma segunda onda

estabelecida em vários
países. no Brasil os
números de casos
voltaram a subir”
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indústria mostra resiliência e contribui
para minimizar impactos econômicos

A crise sanitária global representa-
da pela pandemia do novo corona-
vírus chegou ao Brasil no primeiro 
trimestre do ano, sugerindo custos 
econômicos e sociais de grande 

magnitude”, contextualizou o presidente da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe 
(foto), no dia 15 de dezembro, durante a coletiva com 
jornalistas de todo o estado, quando apresentou o 
balanço anual e as perspectivas da instituição.

Segundo o líder industrial mineiro, diante do cená-
rio pessimista que se desenhava naquele momento, 
a instituição assumiu seu papel de liderança e uniu 
esforços para minimizar os impactos econô-
micos e sociais da pandemia. “Não 
medimos esforços para apoiar 
a atividade produtiva, o se-
tor público e a sociedade 
brasileira, sobretudo, o 
povo mineiro, partici-
pando da elaboração 
de políticas públicas 
anticíclicas, assim 
como atuando no 
campo da econo-
mia e da saúde”, 
afirmou Roscoe.

O  i n d u s t r i a l 
reforçou que a en-
tidade atuou, proa-
tivamente, no diálogo 
com os governos federal 
e estadual, sugerindo diver-
sas ações nas áreas trabalhista, 
tributária, ambiental, econômica, de 
acesso ao crédito e de energia, merecendo 
destaque as Medidas Provisórias 927 e 936, as quais 
preservaram, somente em Minas Gerais, mais de 
300 mil empregos – com atuação direta da Fiemg 
na negociação de soluções que trouxeram alento à 
indústria e aos trabalhadores.

O balanço de 2020 registra muitas perdas econô-
micas, assim como a perda de muitas vidas humanas. 
O país já ultrapassa 170 mil mortes por COVID-19 e 

projeta-se uma queda em torno de 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional. “Realizamos esforços 
hercúleos para reverter expectativas de perdas muito 
maiores. Esforços que garantiram respostas positivas 
diante do tamanho da crise que se instalou. Garan-
tiram também a continuidade de muitas empresas, 
sobretudo, da indústria. Preservaram o maior número 
possível de empregos e de renda mínima, assim como 
foram dedicados a minimizar o número de óbitos em 
função da pandemia do novo coronavírus”, explicou 
Roscoe.

Junto ao governo do Estado, a Fiemg defendeu 
que a atividade industrial pudesse ser considerada 

atividade essencial em Minas Gerais. Atuou 
junto ao fisco federal e estadual para 

a necessidade de prorrogações 
e suspensões de prazos para 

o pagamento de tributos. 
Participou ainda da re-

negociação de prazos 
para o pagamento 
de débitos e contas 
para consumidores 
industriais e de pra-
zos para financia-
mento para gerado-
ras e distribuidoras 
de energia, bem 

como de prazos para 
o cumprimento de con-

dicionantes ambientais, 
de Termos e Ajustamento 

de Conduta e de cobrança 
para captação hídrica.

No campo da saúde, o presidente 
da federação disse que a entidade atuou de 

forma dinâmica na construção do Hospital de Cam-
panha no Expominas, em Belo Horizonte, e de leitos 
exclusivos para o tratamento da COVID-19 no Instituto 
Mário Penna, também na capital, e no Hospital Ma-
ter Dei Betim-Contagem. Com pioneirismo, a Fiemg 
liderou a indústria em um movimento de arrecadação 
de fundos para o projeto Inspirar, da empresa Tacom, 
extremamente exitoso no desenvolvimento de venti-

ladores pulmonares, com inteligência e componentes 
mineiros. “Os equipamentos estão sendo utilizados 
em dezenas de hospitais em toda Minas Gerais. A 
entidade também se uniu a empresas brasileiras para 
arrecadar fundos para auxiliar no desenvolvimento 
de uma vacina contra a COVID-19”, lembrou Roscoe.

Por meio do Senai e do Sesi, foram produzidos, em 
larga escala, itens fundamentais para a proteção da 
população, como álcool 70% glicerinado, máscaras e 
jalecos, além da reparação de respiradores em todo 
o país, desinfecção de ruas e avenidas e investimento 
em testes rápidos para a identificação da doença em 
trabalhadores da indústria e na população mineira. O 
Sesi atuou também de maneira informativa, produzin-
do conteúdo com orientações sanitárias e de saúde, 
para que as empresas pudessem seguir operando.

impactos

As medidas de isolamento social adotadas em 
todo o mundo para conter o rápido avanço da pande-
mia provocaram um choque de oferta e de demanda, 
afetando todos os setores, sobretudo o de Serviços. A 
partir do afrouxamento das medidas de isolamento 
social e com pagamento do auxílio emergencial, 
percebeu-se o aumento do consumo, que favoreceu 
a recuperação do varejo. O processo de recuperação 
está em curso, porém tem se mostrado desigual entre 
os setores. O varejo e a Indústria recuperaram o nível 
pré-pandemia no 3º trimestre. Já o setor de Serviços 
apresenta uma retomada mais lenta.  

Na Indústria, a desvalorização do real ampliou 
a competitividade das exportações e favoreceu a 
substituição de bens importados pela produção do-
méstica. A taxa de juros baixa e o crédito imobiliário 
facilitado contribuíram para estimular a indústria da 
construção.

Em Minas Gerais, a indústria foi imediatamen-
te considerada atividade essencial e o estado foi 
destaque na gestão da crise sanitária. O mercado 
de trabalho formal em Minas foi fortemente preju-
dicado, mas apresentou melhora no 3º trimestre 
com um saldo positivo de 5,3 mil postos de trabalho 
neste ano.

Como perspectiva para 2021, a Federação chama 
a atenção para a necessidade de acompanhar a dete-
rioração do quadro fiscal e as incertezas relacionadas 
ao comprometimento com a austeridade fiscal após a 
pandemia. No acumulado do ano até outubro, o setor 
público registrou déficit primário de R$ 633 bilhões, 
que representa 9,1%do PIB. Nesse sentido, alertou 
Roscoe, a única solução são as reformas econômicas 
que poderão reduzir as despesas obrigatórias e o 
aumento da eficiência dos gastos públicos.

“A Fiemg espera que 2021 seja marcado pelo 
fim gradual das adversidades vividas nos últimos 
meses. A indústria, cumprindo seu papel perante 
a sociedade, está pronta para colaborar de forma 
efetiva com a retomada do crescimento e da geração 
de oportunidades para todos. Nossa visão é de que 
voltaremos a crescer no próximo ano, com dezenas de 
lições aprendidas e com alta de 6% no PIB do setor 
em Minas Gerais. Estaremos juntos dos mineiros e dos 
brasileiros nesta necessária e urgente reconstrução”, 
enfatizou o presidente.

não medimos esforços
para apoiar a atividade

produtiva, o setor público
e a sociedade brasileira,

sobretudo, o povo mineiro,
participando da elaboração 

de políticas públicas
anticíclicas, assim como
atuando no campo da
economia e da saúde

Paulo Figueiras

Assembleia debate situação dos
produtores de café afetados pela seca

deputado Antonio carlos Arantes

A Comissão de Agropecuária e Agroindús-
tria realizou audiência pública no dia 
14 de dezembro, a pedido do deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB), para de-

bater a seca que afeta a região cafeeira do estado. A 
reunião teve como objetivo discutir formas de ajudar 
os agricultores afetados a renegociar créditos rurais 
e dívidas de mercado.

Participaram de forma presencial e pela internet 
os deputados Coronel Henrique, Gustavo Magalhães, 
Betinho Pinto Coelho, Tito Torres, Inácio Franco, Mauro 
Tramonte e Dalmo Ribeiro. Entre as autoridades, a 
secretária de estado de Agricultura, Ana Valentini; 
o superintendente de Agricultura do Ministério da 
Agricultura (MAPA), Marcelo Magalhães; o presidente 
da Comissão Nacional de Café e vice-presidente da 
Faemg, Bruno Mesquita; o presidente da Emater-MG, 
Gustavo Laterza; o superintende do Banco do Brasil, 
Marcílio Magalhães, e o superintendente do BDMG, 
Éverton Rocha.

Representando os produtores de café, participaram 
os presidentes da Cooxupé, Carlos Augusto Melo; da 
Cocatrel, Marco Valério Brito; da Sincal, Armando 
Mattiello; e um representante da Coopercitrus.

O deputado Arantes pediu apoio dos governos 
estadual e federal: “Estamos diante da maior seca dos 
últimos tempos. Uma catástrofe climática que afeta 
todo mundo, tanto quem produz com irrigação ou sem 
irrigação. Com certeza, a próxima safra será bastante 
prejudicada. A queda média da produção deve ser de 
no mínimo 40%, mas teve gente que perdeu tudo. 
Precisamos pensar no produtor e nas suas famílias e 
encontrar formas de ajudá-los”, afirmou.

O deputado Arantes exibiu um vídeo com depoi-
mento de produtores de São Sebastião do Paraíso, 
Jacuí e Monte Santo de Minas relatando o problema 
e mostrando os prejuízos em suas lavouras.

Várias soluções foram apresentadas durante a au-
diência pública. A secretária Ana Valentini destacou a 
necessidade criação de uma “força-tarefa para estimar 
os prejuízos e socorrer os agricultores”. O superinten-
dente de Agricultura do MAPA, Marcílio Magalhães, 
anunciou a liberação de empréstimos emergenciais 
de R$ 160 milhões para socorrer os atingidos.
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reVitAliZAçãO dO AerOPOrtO dA PAmPulHA

BrAsileirOs ecOnOmiZAm nA PAndemiA

Os PerigOs dOs ÔniBus clAndestinOs

O governo de Minas pretende 
que Belo Horizonte se torne uma 
referência nacional e internacional. A 
concessão do Aeroporto da Pampulha 
e do Mineirinho em 2021 vai trazer 
uma mudança na região, colocando a 

capital mineira como rota de eventos 
e de turismo de negócios e entrete-
nimento. Essa permissão vai permitir 
um desenvolvimento imobiliário forte 
na região da Pampulha, fomentando 
o mercado de negócios. Atualmente, 

o aeroporto é administrado pela 
Infraero, mas passará a ser de respon-
sabilidade do estado no final do ano. 
Finalmente, uma boa notícia que vai 
reaquecer a economia e toda a cadeia 
do turismo na cidade.

A pandemia fez com que os brasilei-
ros mudassem os hábitos econômicos e de 
consumo. Segundo um levantamento da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
um terço da população conseguiu guardar 
mais dinheiro ou gastar menos depois do 
início da crise sanitária. O principal motivo 

para isso está ligado aos riscos e as incer-
tezas do que vai acontecer num futuro 
próximo. Ninguém sabe quando as coisas 
voltarão ao normal e todas as pessoas tem 
medo de perder renda ou o emprego. O le-
vantamento também mostrou que neste 
cenário de crise e incerteza boa parte da 

população pretende diminuir o consumo 
de bens e serviços no próximo ano. Outro 
dado que chamou a atenção é que mais 
da metade dos brasileiros aumentou o 
consumo de produtos de limpeza e de 
higiene pessoal, sobretudo para evitar o 
contágio da COVID-19.

No início de dezembro, um ônibus 
clandestino que partiu da cidade de 
Mata Grande, em Alagoas, caiu de uma 
ponte na BR-381, perto da cidade de 
João Monlevade, e matou 19 pessoas. O 
acidente poderia ter sido evitado já que o 

ônibus não tinha permissão para circular 
porque além de irregular possuía 14 mul-
tas de diferentes órgãos e três infrações 
aplicadas pela Agência de Transportes 
Terrestres (ANTT). É preciso fiscalizações 
mais rigorosas para impedir a circulação 

desses transportes clandestinos, que 
sempre têm problemas na parte elétrica 
e mecânica e fazer campanhas de alerta 
para as pessoas não viajarem nesses veí-
culos clandestinos, pois não há nenhuma 
garantia de manutenção ou segurança.

c A n A l   A B e r t O

Presidente da Amm destaca a força
do associativismo para os municípios

N o dia 15 de dezem-
bro, aconteceu o 
Seminário de Tran-
sição de Mandato, 
uma iniciativa da 

Associação dos Municípios da Mi-
crorregião do Vale do Rio Piranga 
(AMAPI), com o apoio da Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) e Associação Mineira de 
Municípios (AMM). O presidente 
da AMM, 1º vice-presidente da 
CNM e prefeito de Moema (MDB), 
Julvan Lacerda, participou do 
evento, que foi um momento de 
orientação sobre os principais 
desafios dos gestores municipais 
para o próximo mandato que se 
inicia em janeiro de 2021.

As dificuldades que os gestores 
devem enfrentar foi unanimidade 
nas falas de todos os participantes, 
bem como a importância das as-
sociações municipalistas para que 
consigam contorná-las.

“Desejo boa sorte aos gestores 
eleitos e reeleitos. Se preparem, 
participem desse tipo de evento, 
porque os desafios serão grandes. 
E, pra sofrer menos e conseguir um 
resultado mais positivo das outras 
esferas, precisamos estar unidos, 
representados na AMM, na CNM, 
nas microrregionais e consórcios, 
ecoando uma voz de um conjunto 
de lideranças que aí sim pode ser 
ouvido”, afirmou o presidente da 
AMM.

Ele parabenizou a AMAPI pela 
iniciativa e pelos seus 36 anos de 
existência, marcada pela parceria 
e fortalecimento do associativismo, 
em face aos inúmeros desafios 
enfrentados pelos gestores.

No mesmo tom, o presidente 
da CNM, Glademir Aroldi, destacou 
a intensa pressão que o movimen-
to municipalista fez na busca de 
auxílios financeiros e recuperação 
de receita dos municípios, por con-
ta da queda brutal e da retração da 
economia causadas pela pande-
mia do novo coronavírus. “O Julvan 
esteve permanentemente ao nosso 
lado no Congresso Nacional e 
junto ao governo federal, atuando 
e pressionando os senadores e 
deputados mineiros, e nos ajudou 
muito para que nossas conquistas 
fossem possíveis”, destacou.

Aroldi deu ainda um alerta: 
“Espera-se muita dificuldade em 
2021, por isso, quero dizer aos 
gestores eleitos que podem contar 

com todas as entidades, AMM, 
CNM, microrregionais,  todos os 
dias vamos estar caminhando ao 
lado de cada um de vocês, buscan-
do ações que possam resolver as 
dificuldades que terão pela frente”.

O secretário executivo da Ama-
pi, José Adalberto de Rezende, 
destacou o próximo ano será ainda 
mais desafiador para todos os ges-
tores. Por isso, a busca constante 
por melhorias na arrecadação 
municipal são essenciais para a so-
brevivência dos municípios. “Cada 
vez mais os gestores têm que 
buscar melhorar a arrecadação, 
principalmente os nossos municí-
pios em que a maioria sobrevive 
de repasses de outros entes”, disse.

Além da presença dos líderes 
municipalistas, o evento contou 
com a parte técnica, com impor-
tantes palestras sobre transição 
de mandato, marco legal do sa-
neamento, compliance e fontes e 
alternativas de receita.
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Prefeito Odelmo Leão participa da
cerimônia de diplomação de eleitos

O prefeito Odelmo Leão esteve 
presente na cerimônia de diplo-
mação dos eleitos em 2020 que 
integrarão os Poderes Executivo e 
o Legislativo nos próximos quatro 
anos. A formalidade realizada no 
dia 16/12, na Câmara Municipal, 
atesta que prefeito, vice-prefeito 
e parlamentares eleitos estejam 
aptos para assumir e exercer os 
mandatos que se iniciam em 
janeiro de 2021 e terminam em 
dezembro de 2024.

Devido aos protocolos sani-
tários e de isolamento social em 
razão da pandemia de covid-19, a 
cerimônia foi realizada com distan-

ciamento social e uso obrigatório 
de máscaras. Para que o público 
pudesse acompanhar a formali-
dade sem aglomerações, foi feita 
a transmissão pelas redes sociais 
do Legislativo Municipal.

“Quero dizer a esta Câmara, 
que no Poder Executivo faremos 
a melhor política para o povo de 
Uberlândia, como sempre fiz em 
minha vida. Tenho certeza que 
muitas coisas realizamos e muitas 
temos a fazer com determinação, 
coragem e luta. Portanto, espero 
que cada um de nós, eleitos neste 
pleito, representemos a nossa 
população e seus anseios. Esse foi 

 O que é a diplomação

É o ato pelo qual a Justiça 
Eleitoral atesta que o candida-
to foi efetivamente eleito pelo 
povo e, por isso, está apto a 
tomar posse no cargo. Nessa 
ocasião, ocorre a entrega dos 
diplomas, que são assinados, 
conforme o caso, pelo presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) ou da 
junta eleitoral. (Fonte: Tribunal 
Superior Eleitoral).
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ra sempre o compromisso da minha 
vida pública”, destacou o prefeito 
Odelmo Leão.

O juiz-diretor do foro, José 
Roberto Poiani, agradeceu ao 
município, que contribuiu para 
que as eleições fossem realizadas 
com sucesso e dentro de todos 
os preceitos legais. “A parceria 
e colaboração eficiente de todas 
as pessoas e instituições foram 
fundamentais no cumprimento 
da legislação eleitoral. Passamos 
agora o protagonismo aos eleitos, 
desejamos pleno êxito no man-
dato que se inicia, pois sabemos 
que há muitos desafios”, disse. Na 
ocasião, também esteve presente 
o vice-prefeito eleito, Paulo Sérgio 
Ferreira.

redução da maioridade penal. Um tema muito polêmico volta 
à pauta na política de segurança pública. A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2019, que prevê a redução da maioridade penal. 
A Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) é favorável pela aprovação 
da proposta e a justificativa é que o sistema de reeducação de jovens 
fracassou no país. O texto da PEC reduz a maioridade penal de 18 
para 14 anos em caso de tráfico de drogas e crimes hediondos, e 16 
anos para os demais crimes. A última pesquisa Datafolha sobre a 
maioridade penal, em 2019, mostra que 84% dos brasileiros adultos 
são a favor da redução para 16 anos. É preciso punições mais rigoro-
sas para os menores infratores que com certeza têm capacidade de 
distinguir o que é certo e que é errado, tanto que cometem crimes 
violentos sem pensar nas consequências. A população não aguenta 
mais tanta impunidade. 

Pandemia equilibra restrições e liberação de atividades. En-
quanto não é liberada a vacina contra a COVID-19, o clima de festas 
de final de ano chegou ao Brasil com apreensão e incertezas sobre o 
avanço da pandemia. O tom vermelho das celebrações de Natal alerta 
para um fim de ano diferente. Na semana que antecede as festas, boa 
parte dos estados e capitais mantém as ações restritivas e, em alguns 
casos, sinalizam que podem endurecer as medidas de isolamento, já 
que o país vive a maior expansão de casos desde agosto e supera os 
principais países afetados pela crise sanitária. Apesar da vacinação 
estar acontecendo em outros países, aqui ainda vai demorar alguns 
meses. Por isso, temos que continuar com os mesmos cuidados, ao 
invés de achar que o problema acabou. 

destinação do lixo ainda é problema no Brasil. A falta de locais 
adequados para jogar o lixo ainda é um grande problema na maioria 
das cidades brasileiras. Anualmente, são gerados cerca de 80 milhões 
de toneladas de resíduos. Minas Gerais é o terceiro estado do país em 
números de lixões: são 246, ficando atrás de Bahia e Maranhão. O 
poder público tem que investir urgente em medidas para acabar com 
os lixões, pois os resíduos são jogados em aterros a céu aberto sem ne-
nhum controle ambiental ou tratamento. O Brasil precisa ficar atento 
às novidades tecnológicas para reciclagem e tratamento de resíduos. 
Mas a população tem que fazer a sua parte com o descarte correto. 
Existem locais para entrega de pilhas, baterias, vidros, plásticos e de-
mais materiais, ao invés de jogar tudo isso em lixeiras comuns. Vamos 
tratar o lixo de maneira inteligente e respeitando o meio ambiente.

Posse
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, deu posse 
ao procurador de Justiça Franklin Higino Caldeira Filho no 
cargo de desembargador.

Franklin Higino caldeira Filho e gilson soares lemes

Ri
va

 M
or

ei
ra

O advogado Vicente Amorim e Valdez maranhão, que 
embarcaram no dia 22 para são luís, onde vão passar 
as festas de fim de ano ao lado de amigos e familiares
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minas lidera e conquista
10º título do troféu Brasil

O Minas soltou o grito de “É cam-
peão!” na piscina Parque Aquá-
tico do Club de Regatas Vasco da 
Gama, no dia 12 de dezembro. O 

time minastenista liderou o Troféu Brasil de 
Natação desde o primeiro dia de provas, 
teve um grande desempenho em toda a 
competição e conquistou o título de cam-
peão geral de clubes, com 2.788,50 pon-
tos. O Corinthians foi o segundo colocado, 
com 1.075 pontos, e o Curitibano ficou 
em terceiro, com 583 pontos. Ao todo, 
os atletas conquistaram 47 medalhas, 
sendo 25 de ouro, 17 de prata e cinco de 
bronze. Este foi o décimo título do Minas 
no torneio (1987/89/91/93/94/96/97, 
2011/13 e 2020), que é um dos mais 
tradicionais do País.

O Clube ainda terminou em primeiro 
lugar no masculino, com 1.454 pontos, 
e no feminino, com 914,50 pontos. Os 
destaques do torneio também foram 
Clube. Julia Sebastian e Guilherme 

Costa levaram o troféu de melhor índice 
técnico e o prêmio de R$ 3 mil. Costa 
ainda levou o troféu de Atleta Eficiente, 
após ser campeão dos 400m, 800m e 
1.500m livre e somar 131 pontos. Aline 
Rodrigues sobrou na competição e levou 
sete medalhas, sendo quatro de ouro 
e três de prata. A nadadora também 
levou o prêmio de Atleta Eficiente, com 
157 pontos.

O técnico Sérgio Marques comemo-
rou o resultado da equipe. “Foi um ano 
muito difícil para todos, de superação, 
e eu tenho certeza que, com essa com-
petição, junto com a CBDA e a natação 
brasileira por completo, nós abrimos a 
porta para 2021, rumo à seletiva olím-
pica. Com muita esperança para conse-
guirmos chegar até os Jogos Olímpicos 
e fazer uma campanha histórica para a 
natação brasileira. Estou muito feliz que 
o Minas Tênis Clube é o campeão do 
Troféu Brasil após nove anos, gostaria 

de agradecer a todos os profissionais 
do Clube. Estamos todos aqui por amor 
ao esporte”.

O nadador Lucas Peixoto, de 20 anos, 
também foi um dos destaques do Minas 
na competição, com três medalhas de 
ouro e duas de prata, além de melhorar 
as suas marcas e levar o prêmio de R$ 
4mil por vencer o desafio skins da prova 
de 50m livre. Após a etapa final, Lucas 
agradeceu o apoio de todos do time. “Es-
tava difícil até para sabermos se teríamos 
a competição ou não. Mas deu tudo certo 
e é uma felicidade enorme poder estar 
aqui. É mais fácil treinar e competir ao 
lado de toda essa galera do Minas, muito 
obrigado a todos por todo suporte no dia 
a dia”, afirmou o atleta, que chegou ao 
Minas em setembro de 2019.

resultados das finais

A última etapa de provas começou 
com os 1.500m livre. No feminino, 
prata para a minastenista Beatriz Di-
zotti (16m43s46). Viviane Jungblut 
levou o ouro (16m31s63/GNU) e Beti-
na Lorscheitter a medalha de bronze 
(16m54s35/Corinthians). No masculino, 
o pódio foi todo do Minas: Guilherme 
Costa em primeiro (15m21s10), Diogo 
Villarinho em segundo (15m22s68) e 
Miguel Valente em terceiro (15m29s73).

Na segunda prova do dia, os 100m 
costas, mais um ouro e uma prata. Le-
onardo Guedes venceu a disputa entre 
os homens (55s28), seguido por Pedro 
Motta em segundo (56s47/Corinthians) 
e Vitor Guaraldo em terceiro (56s72/
Curitibano). Já Fernanda Celidônio 
garantiu a prata entre as mulheres 
(1m04s12). Natália de Luccas foi a cam-
peã (1m02s27/Paineiras) e Erika Gon-

çalves a terceira colocada (1m04s46/
Corinthians).

Para encerrar as provas individuais 
do Troféu Brasil os atletas disputaram 
os 200m borboleta. No feminino, teve 
dobradinha minastenista com Beatriz 
Dizotti (2m18s89) e Ana Cecília Carvalho 
(2m20s62). Gabriela Mello completou o 
pódio (2m21s41/Paineiras). E, no mas-
culino, mais um ouro para o Minas com 
Kauê Carvalho (1m58s05). Luiz Altamir 
Melo chegou em segundo (1m58s84/
Flamengo) e Gustavo Saldo em terceiro 
(1m59s44/Curitibano).

novidade no revezamento

Além da disputa dos 50m livre em 
formato skins, na última quinta-feira 
(10/12), o Troféu Brasil apresentou ou-
tra novidade na competição nas finais 
deste sábado. Foi realizado o reveza-
mento 4x50m medley misto, com oito 
equipes formadas por atletas de clubes 
diferentes. As equipes foram definidas 
por sorteio, com os melhores de cada 
estilo. A equipe vencedora contou com 
os minastenistas Felipe França e Kauê 
Carvalho, além de Erika Gonçalves e 
Priscila Souza, e levou o prêmio de R$ 
10mil após nadar em 1m45s42.

O Troféu Brasil 2020 também 
foi seletiva para o Campeonato Sul-
-americano de Desportos Aquáticos, 
em Buenos Aires, na Argentina, no 
próximo ano, ainda sem data defi-
nida. A competição internacional é 
absoluta, mas a delegação brasileira 
será formada apenas por atletas com 
idade entre 17 e 21 anos. O critério de 
convocação é por índice técnico, e a 
lista de classificados será divulgada 
posteriormente pela CBDA.

Ouro
Guilherme Costa – 800m livre – 7m58s03 
Vinícius Lanza – 100m borboleta – 52s23 
Julia Sebastian – 100m peito – 1m07s69 
Felipe França – 100m peito – 1m00s84 
Fernanda Andrade, Luana Ribeiro, Fernanda Celidônio e 
Aline Rodrigues – 4x100m livre – 3m50s24 
Marco Antonio Junior, Lucas Peixoto, Fernando Scheffer e 
Vinícius Lanza – 4x100m livre – 3m17s32 
Aline Rodrigues – 200m livre – 2m01s16 
Fernando Scheffer – 200m livre – 1m47s21 
Leonardo Guedes – 200m costas – 2m04s02 
Bruno Fratus – 50m livre – 22s32 
Fernanda Andrade, Ana Cecília Carvalho, Beatriz Dizotti e 
Aline Rodrigues – 4x200m livre – 8m24s70 
Pablo Vieira, Lucas Peixoto, Guilherme Costa e Fernando 
Scheffer – 4x200m livre – 7m23s47 
Guilherme Costa – 400m livre – 3m50s84 
Julia Sebastian – 200m peito – 2m28s05  
Beatriz Lysy – 200m peito – 2m31s80 
Andreas Mickosz – 200m peito – 2m13s82 
Marco Antonio Junior – 100m livre – 49s36 
Fernanda Celidônio – 200m medley – 2m16s87 
Vinícius Lanza – 200m medley – 2m00s59 
Fernanda Celidônio, Julia Sebastian, Giulia Carvalho e 
Aline Rodrigues – 4x100m medley – 4m16s70 
Leonardo Guedes, Diego Prado, Guilherme Rosolen e 
Lucas Peixoto – 4x100m medley – 3m39s87  
Guilherme Costa – 1.500m livre – 15m21s10 
Leonardo Guedes – 100m costas – 55s28 
Beatriz Dizotti – 200m borboleta – 2m18s89 
Kauê Carvalho – 200m borboleta – 1m58s05

Prata
Aline Rodrigues – 800m livre – 8m45s98 
Diogo Villarinho – 800m livre – 8m01s21 
Victor Baganha – 100m borboleta – 52s52 
Beatriz Lysy – 100m peito – 1m10s90 
Andreas Mickosz – 100m peito – 1m01s20 
Nichelly Lysy – 400m medley – 4m57s94 
Isaac Saraiva – 200m costas – 2m05s51 
Lucas Peixoto – 50m livre – 22s49 
Aline Rodrigues – 400m livre – 4m14s99 
Thayanne Cardoso – 200m peito – 2m32s53 
Felipe França – 200m peito – 2m15s30 
Aline Rodrigues – 100m livre – 56s93 
Lucas Peixoto – 100m livre – 49s62 
Beatriz Dizotti – 1.500m livre – 16m43s46 
Diogo Villarinho – 1.500m livre – 15m22s68) 
Fernanda Celidônio – 100m costas – 1m04s12 
Ana Cecília Carvalho – 200m borboleta – 2m20s62

Bronze
Evandro Silva – 100m peito – 1m01s89 
Fernanda Celidônio – 200m costas – 2m21s22 
Marco Antonio Junior – 50m livre – 22s64 
Fernando Scheffer – 400m livre – 3m53s47  
Miguel Valente – 1.500m livre – 15m29s73

medalhas do minas
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O Atlético-MG elegeu no dia 11 
de dezembro, seu novo presidente 
para o triênio 2021/2023. O em-
presário Sérgio Coelho comandará 
o Galo oficialmente a partir de 
janeiro do ano que vem, mas já 
trabalha com a transição de go-
verno no clube.

 Coelho recebeu 188 votos 
entre 189 conselheiros que compa-
receram ao Labareda Clube, sede 
social atleticana na região da Pam-
pulha, em Belo Horizonte. Apenas 
um voto em branco foi registrado 

nas urnas. Tinham condições esta-
tutárias de voto para essa eleição, 
366 conselheiros, porém apenas 
parte dos integrantes do Conselho 
Deliberativo apareceu, tendo em 
vista que ainda vivemos um perío-
do de exceção pela pandemia da 
COVID-19. 

A posse de Coelho como novo 
dono da cadeira presidencial 
alvinegra deve acontecer no dia 
4 de janeiro de 2021. Ele e José 
Murilo Procópio integraram a cha-
pa “Galo Sempre Forte”, a única 

inscrita para o pleito presidencial. 
Para que apenas um candidato 
concorresse ao cargo houve forte 
trabalho político nos bastidores, 
ações encabeçadas por nomes 
importantes no Conselho Delibe-
rativo, como Rubens Menin, Rafael 
Menin, Renato Salvador e Ricardo 
Guimarães, mecenas que têm inje-
tado dinheiro no departamento de 
futebol atleticano e na construção 
da Arena MRV, futuro estádio e 
casa do Galo — com previsão de 
inauguração em 2022.

Sérgio Coelho é eleito presidente
e comandará Atlético até 2023

sérgio coelho e José murilo Procópio, presidente e vice, respectivamente

campeonato mineiro
começa em fevereiro

O tempo não vai parar no 
futebol. Jogo atrás de jogo. A 
pandemia do coronavírus fez o 
mundo mudar. E o mundo do 
esporte também mudou, com 
jogos sem torcidas, estádios 
vazios, crise financeira nos 
clubes sem rendas das parti-
das e quedas de patrocínios. 
O calendário do futebol em 
Minas Gerais começa em feve-
reiro. Está definido o formato 
de disputa do Campeonato 
Mineiro de 2021.

Em reunião virtual no dia 
14 de dezembro, entre os 12 
clubes e a Federação Mineira 
de Futebol, ficou decidido que 
a fórmula será a mesma do 
torneio realizado em 2020, 
sem a disputa de quartas de 
final. O Campeonato Minei-
ro terá o pontapé inicial logo 
após o fim da Série A 2020. 
O formato foi mantido do 
torneio com 15 datas, primeira 
fase, semifinal e final. Com a 
final em 23 de maio. Impor-
tante frisar que em seguida 
começam o Campeonato 

Brasileiro das Séries A e B. Os 
clubes no próximo ano terão 
pouco tempo para treinos, se-
rão jogos seguidos. As equipes 
terão que formam um elenco 
de no mínimo 30 jogadores 
para a maratona de jogos. O 
Atlético foi o Campeão do ano 
passado, tendo 45 conquistas.

Dessa forma, os 12 times 
participantes da competi-
ção se enfrentarão em turno 
único, avançando os quatro 
primeiros colocados direta-
mente para as semifinais e, 
posteriormente, para grande 
final do estadual (em jogos 
de ida e volta). Competições 
paralelas criadas no ano pas-
sado também são mantidas, 
como o Troféu Independência 
e Recopa Mineira.

Com o formato escolhido, 
que historicamente agrada 
os clubes da capital, serão 15 
datas destinadas ao Campe-
onato Mineiro. Vale lembrar 
que, por conta da pandemia 
do novo coronavírus, não 
haverá pré-temporada entre o 

término dos campeonatos na-
cionais e início dos regionais. 

A estreia do Campeonato 
Mineiro está marcada para o 
dia 28 de fevereiro, enquanto 
a Série A, por exemplo, tem a 
última rodada marcada para 
o dia 24 também de fevereiro. 
A finalíssima da competição 
será em 23 de maio. Os 12 
Clubes participantes Pou-
so Alegre e Athletic serão as 
grandes novidades da próxima 
edição. A equipe Pouso Alegre, 
do sul de Minas foi a campeã 
do Módulo II, enquanto o 
Athetic, time de São João Del 
Rei foi o segundo colocado. 
Além deles, participarão do 
Campeonato Mineiro Amé-
rica, Atlético, Boa Esporte, 
Caldense, CAP Patrocinense, 
Coimbra, Cruzeiro, Tombense, 
Uberlândia e URT.

Desejamos a todos que 
nos acompanham um Feliz 
Natal e que 2021 venha com 
muitos gols de alegrias, felici-
dades, saúde, paz, harmonia! 
Dias melhores virão. Temos fé!
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