
Natal e Réveillon:
60% afirmam que festas
serão diferentes este ano

Em uma época particularmente difícil e desafiadora, 
as comemorações das tradicionais festas de fim de ano 
também devem se diferenciar dos anos anteriores. De 
acordo com pesquisa do Instituto Ipsos, no mundo todo, 
a maior parte das pessoas (59%) declarou que as cele-
brações de Natal e Ano Novo de 2020 não serão como 
de costume. Isso porque 35% dos participantes disseram 
que só voltarão a realizar encontros sociais após serem 
vacinados contra o novo coronavírus. No Brasil, este índice 
sobe para 39%.
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BrAsil tem Prejuízo de
r$ 19 trilhões Por FAltA
de reFormA triButáriA
Em uma conversa com o edição do 

Brasil, o economista e consultor 
tributário Luiz Carlos Hauly, autor 
do texto que originou a PEC 110 do 

Senado para a Reforma Tributária, comenta 
o fato de a discussão sobre o tema estar pa-
ralisada no Congresso. Para ele, abandonar a 
pauta é um retrocesso e prejuízo à economia. 
Os números apresentados pelo especialista 
comprovam que o Brasil perde ao menos 
R$ 19 trilhões com a manutenção do atual 
sistema: R$ 5 trilhões de renúncias fiscais (7% 
do PIB ao ano); R$ 6 trilhões de sonegação 
(7,5%); e R$ 720 bilhões de custos de burocra-
cia (1%). De acordo com o especialista, caso a 
reforma fosse aprovada, o país poderia crescer 
pelo menos 5% em 2021.

oPinião – PáginA 2

Ex-governadores se
transformam em
conselheiros na
política mineira

Os empresários têm conquistados sucesso na política, como é 
o caso do governador Romeu Zema (Novo) e do prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Contudo, isso não minimizou 
o prestígio de políticos tradicionais, como os ex-governadores 
Alberto Pinto Coelho, Eduardo Azeredo, Fernando Pimentel e o 
atual senador Antonio Anastasia (PSD). Eles, nessa recente elei-
ção, tiveram participação especial, mesmo que nos bastidores. 
Deste modo, são considerados como conselheiros qualificados 
nos meandros políticos.

Alberto Pinto coelho continua bastante ativo
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O Brasil concentra 11% da população 
mundial de dentistas, enquanto o indica-
do pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) é que cada país tenha um dentista 
para 1.500 habitantes. Para se ter ideia, 
em algumas regiões brasileiras, o número 

chega a um dentista para cada 500 habi-
tantes, no entanto, essa vantagem parece 
não ter efeito na população. Dados mos-
tram que 11% dos brasileiros nunca foram 
ao dentista e apenas 15% têm o hábito de 
ir regularmente. A cirurgiã dentista Cris-

tiane Barbieri explica que a negligência 
à saúde bucal pode ter consequências 
graves como problemas no coração e 
pulmão. “Além disso, lesão não tratada 
pode se tornar permanente e maligna, o 
que é fator de risco para o câncer de boca”.

Após queda na demanda por babás de 59% em 
maio, período em que a categoria foi mais afetada, 
a procura por essas profissionais cresceu 246% des-
de abril até novembro deste ano. É o que aponta 
pesquisa da GetNinjas, aplicativo de contratação 
de serviços que notou um aumento de 70 mil no-
vos cadastros durante a crise sanitária. O motivo 
apontado pelo estudo é o retorno ao trabalho 
presencial dos pais, mas com os filhos sem aulas. 
“Eles buscam profissionais que sejam pontuais, 
interajam bem com crianças e sejam responsáveis 
e comprometidas”, indica o CEO da plataforma, 
Eduardo L’Hotellier.

11% dos brasileiros
nunca foram ao dentista

Demanda por babás cresce
246% durante pandemia
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Brasil poderia crescer 5% em 2021
se reforma tributária fosse aprovada

O adiamento das dis-
cussões no Congresso 
pausou a tramitação 
da Reforma Tributá-

ria. O economista e consultor 
tributário Luiz Carlos Hauly, 
autor do texto que originou a 
PEC 110 do Senado, comenta o 

tema ao edição do Brasil. Se-
gundo ele, abandonar essa dis-
cussão é um retrocesso, além 
de um prejuízo econômico que 
será sentido por muitos anos.

Hauly avalia que o Brasil 
perde ao menos R$ 19 trilhões 
com a manutenção do atual 
sistema: R$ 5 trilhões de re-
núncias fiscais - 7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) ao ano -; 

R$ 6 trilhões de sonegação 
(7,5%); custos de burocracia 
equivalentes a R$ 720 bilhões 
(1%); e, ainda, o descumpri-
mento mais contencioso de 
impostos, que somam outros 
R$ 7,9 trilhões. 

Para o especialista, o Brasil 
poderia crescer pelo menos 
5% em 2021 com a reforma 
aprovada.

nat macedo

o que é a reforma tributária?

É uma mudança nas leis que altera a maneira 
como os impostos são cobrados. De forma geral, 
prevê a unificação de diversos tributos em um só 
para organizar a arrecadação, além de estimular a 
economia e garantir o pagamento e o uso correto 
do que é arrecadado. 

Qual a importância de o Brasil pas-
sar por esse processo?

Ele é essencial para proporcionar ganhos imedia-
tos à população e à economia brasileira. Somente 
uma reforma/reengenharia tributária/tecnológica 
vai proporcionar crescimento econômico sustentado 
e inclusão econômica e social fraterno/solidário. 

O grande entrave para o avanço da economia e 
melhoria de vida dos brasileiros, amparados na vita-
lidade dos setores produtivos, reside nas iniquidades 
do sistema tributário, que é anárquico-caótico, e que 
levou o país a ter 60% das empresas e das pessoas 
inadimplentes, 14 milhões de desempregados e 25 
milhões de subempregados. Com o salário dos traba-
lhadores tributado em 90%, e o poder de consumo 
das famílias de menor renda exaurido por uma carga 
de impostos que beira os 54%, segundo o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

como essa mudança ajudaria na re-
tomada econômica?

As duas grandes regras de ouro para uma 
reforma urgente é não aumentar carga tributária 
para a sociedade e não mexer na partilha dos três 
entes federados. São pilares que devem ser levados 
em consideração: simplificação radical da base 
consumo e renda, ou seja, a adoção de um Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS) único ou dual no modelo 
canadense. Isso extingue nove tributos:  ISS, ICMS, 
IPI, PIS, Pasep, Cofins, CID, IOF e o salário educação, 
fora que reduz em 50% a carga tributária sobre a 
folha de pagamentos. 

A cobrança eletrônica com tecnologia 5.0, que 
será automática de impostos sobre a base consu-
mo, e o tributo retido no ato de cada transação de 
compra/venda de bens e serviços, gerando um cré-

dito financeiro para a etapa seguinte e transferência 
diária da arrecadação para os 3 entes federados, 
promoveria a simplificação da base renda e adoção 
da progressividade, a extinção da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a equalização 
da carga renda e consumo e a inclusão da justiça 
fiscal fraterna/solidária. 

Com a reestruturação da base patrimônio os 
ganhos serão o fim da burocracia declaratório e 
das obrigações acessórias; redução do custo de 
produção; fim da guerra fiscal e da concorrência 
predatória; formação de preços relativos justos e 
isonômicos; redução dos custos de contratação da 
mão de obra; volta do crescimento sustentado e de 
um novo círculo virtuoso.

o Brasil sofre prejuízos por não se 
submeter à reforma tributária? 

A economia não decola e não é por menos: 
são gastos R$ 500 bilhões de impostos em 
renúncias fiscais (7% do PIB ao ano) e R$ 72 
bilhões (1% do PIB) com custos de burocracia. 
Um PIB informal de R$ 1,8 trilhão (25% do PIB) 
que gera uma sonegação explícita de R$ 600 
bilhões (8% do PIB).  

Somadas à inadimplência (Dívida Ativa), mais 
o contencioso Tributário Administrativo e Judicial, 
temos um estoque de R$ 7,9 trilhões. Para se ter 
uma ideia, estimado em uma década de um siste-
ma tributário falido (manicômio Tributário Jurídico/
Frankenstein funcional, o prejuízo chega a R$ 19 
trilhões (2,5 do PIB).

Quais podem ser os efeitos no caso 
de não aprovação?

Já estamos vivendo vários indesejáveis de uma 
“não reforma”, afinal, a cada ano, piora a nossa 
economia e, em consequência, o desequilíbrio 
social. Precisamos de uma reforma que resolva as 
seis causas raízes dos efeitos indesejados: imposto 
ser declaratório e recolhido por iniciativa do con-
tribuinte; transações bancárias não tem suporte 
contábil; alta carga tributária sobre gêneros essen-
ciais; independência da legislação em cada esfera; 
e imposto ser cumulativo.

A reforma tributária é essencial para
proporcionar ganhos imediatos à
população e economia brasileira

um novo boom no norte de minas, após a sudene

Sempre esquecida pelos governantes 
– exceto em época de garimpo de 
votos - a região considerada mais 
pobre de Minas Gerais, a porção 

Norte do estado, vive em clima de grande 
expectativa, de alguns anos para cá. 

Além dos projetos já implantados 
que aproveitam sua vocação singular de 
geração de energia solar, por meio de 
painéis de células fotovoltaicas – pois o 
sol brilha na região praticamente durante 
todo o ano -, há outros em implantação 
com capacidade de geração equivalente 
à da Usina de Itaipu. 

Também uma grande mineradora está 
em vias de se instalar na região, para ex-
trair e beneficiar minério de ferro em Grão 
Mogol. Trata-se do projeto denominado 
Bloco 8, da Sul América de Metais (SAM), 
uma subsidiária integral da Honbridge 
Holdings Ltd., de Hong Kong (China). A 
empresa tem previsão de investimento da 
ordem de US$ 2,1 bilhões, para implantar 
o empreendimento até 2026.

Evidentemente que os órgãos ambien-
tais fazem o seu papel, exigindo cumpri-
mento de protocolos e condicionantes, sem 
os quais não liberam as respectivas licenças.

A história recente deste estado minera-
dor, com ocorrência de desastres ecológicos 
de grande magnitude, provocados justamen-
te por barragens de rejeitos de mineradoras, 
está a recomendar cautela redobrada para a 
concessão de licença para novos empreendi-
mentos desta natureza.

O projeto Bloco 8 está em processo de 
obtenção de sua Licença Prévia, que atestará 
a sua viabilidade ambiental. 

Como o uso de água da barragem de 
Irapé pela mineradora vinha sendo ques-
tionado – pois havia outorga feita em 2012 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) - a 
SAM comunicou à Agência de Promoção de 
Investimento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi) sua intenção de abrir mão da 
referida outorga, após o recebimento da 
licença prévia do projeto Bloco 8. Além disso, 
comprometeu-se formalmente a construir 
uma barragem no Rio Vacaria, para garantir 
toda a água a ser usada em suas atividades, 
além de disponibilizá-la para as comunida-
des do entorno, inclusive num projeto de 
irrigação para apoio à agricultura familiar 
na região.

A segurança hídrica é prioritária neste 
projeto, que prevê o enriquecimento do 
minério, que é de baixo teor. Nesse processo, 
há utilização de grande quantidade de água. 

Quando estiver em instalação o Projeto 
Bloco 8 vai gerar cerca de 6200 empregos 
diretos, no pico das obras. Já na operação a 
previsão é de contratação de aproximada-
mente 1.100 funcionários diretos, com pro-
messa da empresa de aproveitar o máximo 
de mão de obra local, que deverá receber 
capacitação específica.

O projeto Bloco 8 terá o sistema de 
depósito de rejeitos mais seguro da atuali-
dade. Por características técnicas, a mine-
ração de ferro de baixo teor (20%) e nas 
proporções do Projeto Bloco 8 não permite 
a realização de processos de tratamento 
a seco. Assim, a SAM vem investindo na 
segurança para o seu sistema de depósito 
de rejeitos, além de haver encomendado 
estudo sobre o reuso desse material na 
construção civil. 

Adicionalmente, será adotada a meto-
dologia de backfill, ou seja, material estéril 
e rejeito são despejados de volta dentro da 
própria cava após extração, durante a fase 
de operação. 

Segundo apurei junto à empresa, o Pro-
jeto Bloco 8 será uma quebra de paradigmas 
na mineração em vários aspectos. Ele tor-
nará viável a extração e transformação de 
minério de ferro de baixo teor em um pro-
duto de alta qualidade, com teor de 66,5%.  
Contudo, os custos elevados de produção 
implicam um sistema de logística otimizado 
- tanto nos aspectos econômicos, quanto 
aos aspectos ambientais – para garantia 
de viabilidade do empreendimento. Dessa 
forma, o uso de ferrovia para escoamento do 
minério de ferro nunca foi uma opção viável 
para o empreendimento. 

O Porto Sul, em construção em Ilhéus 
(BA), numa parceria do Governo do Estado 
com a mineradora Bamin, que tem projeto 
de minério de ferro em Caetité (BA), deverá 
ser usado para escoamento da produção 
da SAM. Um mineroduto de 480 km deverá 
ser construído para transportar a produção 
da planta ao porto.   O licenciamento, cons-
trução e operação do mineroduto serão de 
responsabilidade da Lotus, contratada para 
fornecer essa logística.

A água para a formação da polpa a ser 
transportada via mineroduto equivale a 
menos de 20% do necessário para transfor-
mar o minério de baixo teor em um produto 
premium. Já para as comunidades, serão 
disponibilizados 4000m³/h de água para a 
população, o que equivale ao abastecimento 
de mais de 640 mil pessoas por dia, cerca 
de uma vez e meia a população de Montes 
Claros.

Tudo leva a crer que a região norte - mi-
neira está experimentando um novo boom 
econômico, bisando o que acontecera nos 
anos 70 do século passado, com a indus-
trialização, via incentivos da Sudene. Que 
assim seja!

Kalil X zema 
do conhecimento de todos o conflito entre o chefe da nação, Jair 
Bolsonaro, e o governador do Estado de São Paulo, João Doria 
(PSDB). Eles, na cúpula do poder estabelecido no país, rivalizaram 
um discurso puramente ideológico e eleitoreiro enquanto que, ao 

longo de 10 meses, a pandemia da COVID-19 campeou sobre os brasileiros 
ceifando milhares de vidas, além de contaminar uma parcela importante da 
população, que teve que conviver com sequelas incomensuráveis. 

A pátria brasileira nunca esteve tão acabrunhada. De um lado, os 
empresários que não têm expectativa de realizarem negócios. Do outro, 
os empregados que vivem diariamente na corda bamba da demissão. 
Enfim, um verdadeiro massacre, inclusive do ponto de vista psicológico, 
envolvendo milhares de pacientes nos consultórios especializados a pro-
cura de uma consulta para atenuar o sofrimento de doenças provocadas 
pelo longo período de isolamento social.

Então, em época de Natal, quando se comemora o nascimento de Jesus 
Cristo, roga-se a Ele um pouco de desprendimento e sensatez por parte de 
nossos homens públicos, aqui representados por Bolsonaro e Doria. Afinal, uma 
trégua entre eles pode facilitar o caminho para a vacinação de todos, seguindo 
os preceitos indicados pela ciência minimizando esse cenário do medo no qual 
vivemos. Não é aceitável que, em nome de uma futura disputa presidencial, 
eles sigam “pisando” em cima de cadáveres, todas vítimas da COVID-19. 

Em Minas Gerais também existe uma animosidade declarada entre o 
governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito da capital, Alexandre Kalil 
(PSD). E isso é lamentável sob todos os aspectos. Trocando em miúdos: São 
Paulo briga com Brasília, enquanto que, aqui, dois mineiros se engalfinham, 
igualmente por razões políticas. Isso é um vexame inominável. A prefeitura 
da capital trilhou caminho próprio na condução das demandas da pandemia, 
mas, essa postura terminou por trazer problemas ao estado. O governo teve 
dificuldade de conviver com a dupla situação por uma razão muito simples: 
a grande quantidade de hospitais e leitos, inclusive os da rede pública estão 
localizados em Belo Horizonte. E já no princípio da crise sanitária, as auto-
ridades de saúde da municipalidade protagonizaram um hiato enorme ao 
invés de buscar diálogo com o governo mineiro. 

Infelizmente essa pendenga se mantém até agora. Recentemente, Kalil 
esteve em São Paulo para um encontro com Doria acertando detalhes para 
a compra da vacina de Coronavac. Por seu turno, dias depois, Zema era visto 
em solenidade no Palácio do Planalto, acertando um roteiro de vacinação 
de acordo com o protocolo do governo federal. 

Essa desunião entre eles já é uma realidade pública, o que é lamentável.  
O ideal seria o respeito institucional. Alguém vai ter de ceder para não ficar 
ainda pior um quadro que já é bastante sofrível. Bolsonaro, Doria, Zema e Kalil 
deveriam decretar a paz entre eles para o bem da população. Que iniciemos 
2021 com mais harmonia para que nossa gente possa encontrar um roteiro 
mais tranquilo depois de um ano repleto de problemas.  

Feliz natal e um Próspero Ano novo!
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Para o autor da Pec 110, abandonar a discussão sobre
o tema é um retrocesso e prejuízo à economia
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experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

mArcelo de souzA e silvA

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Artigo do Presidente dA câmArA de dirigentes
lojistAs de Belo horizonte (cdl/Bh)

eujácio silva

ex-governadores são considerados
conselheiros políticos mineiros

Prefeito de Uberlândia assina documento
para aquisição da vacina contra COVID-19

colaboração: saúde e apoio ao lojista marcaram o ano da cdl/Bh
2020 foi um ano desafiador. Precisamos refazer 

planos, recalcular rotas e, principalmente, ser colabo-
rativos. Seria impossível enfrentar todos os obstáculos 
sem a cooperação mútua entre todos os setores do 
comércio. Foram longos 5 meses de portas fechadas 
e, mesmo com a reabertura, ainda caminhamos 
lentamente rumo à recuperação.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) tem como uma de suas principais 
características a empatia e a solidariedade às dores 
vividas pelos lojistas. E, em 2020, isso precisou ser 
ainda maior. A pandemia impactou diretamente na 
queda do fluxo de clientes e de receitas, fechamento 
de estabelecimentos, demandas por novos formatos 
de comércio, mudanças nos hábitos de consumo e 
crescimento das vendas on-line.

Com essas informações em mãos, criamos um 
plano de auxílio ao lojista. Nossa ação direta come-
çou em abril, com o programa É Pra Já, ampliando 
o nosso leque de benefícios e vantagens para lojista, 
dentre elas uma série de palestras, consultorias e 
práticas de redução de custos. Tudo isso oferecido 
de forma gratuita aos mais de 12 mil associados. O 
principal mote do programa é preparar as lojas para 
o ambiente digital. O É Prá Já segue com suas ações e 
sentimos um impacto positivo entre os participantes. 
A prova disso é que muitas empresas passaram a 
vender on-line após o programa.

O Clube de Vantagens CDL/BH foi uma das ferra-
mentas que possibilitou aos lojistas e aos empreende-
dores ter um endereço virtual. Como um e-commerce 
demanda tempo e investimento, fatores escassos em 
uma pandemia, disponibilizamos uma plataforma 
on-line para que associados e não associados possam 
cadastrar seus produtos e apresentá-los a milhares 
de consumidores.

Como conhecemos as necessidades e os de-
safios do comércio, criamos uma plataforma que 
potencializa o contato do lojista com o consumidor 
final de forma segura, econômica e prática. Não 
somos um marketplace, onde o anunciante precisa 
se submeter às formas de pagamento estabelecidas 

pela plataforma. No Clube de Vantagens, a venda 
e o pagamento são realizados diretamente entre o 
vendedor e o comprador.  Ao todo, disponibilizamos 
mensalmente mais de 30 mil ofertas de produtos e 
serviços locais e de grandes marcas de todo o Brasil.

O Clube de Vantagens CDL/BH também traz bene-
fícios para o comprador que, além de comodidade e 
preços atrativos, recebe cashback, cupom de desconto, 
voucher, programa de pontos e o “CineClube”, onde os 
ingressos para cinema podem ter até 70% de desconto.

Dentre as ações focadas na manutenção eco-
nômica destacamos a parceria com a Fiemg, no 
programa Estímulo 2020, que destinou crédito com 
carências e taxas excepcionais de maneira rápida e 
fácil para micro e pequenas empresas. E também 
com o Sicoob Divicred, que oferece linhas de crédito 
diferenciadas, com taxas de juros bem abaixo das 
existentes no mercado, além de carência para o 
primeiro pagamento.

Apesar da crise e das medidas de isolamento, a 
CDL/BH manteve seu compromisso com as empresas 
e os consumidores e realizou o Dia Livre de Impostos, 
denunciando mais uma vez a alta carga tributária do 
Brasil, uma das maiores do mundo.

A saúde tornou-se o foco de todas as atenções. 
Nunca uma crise sanitária nos desafiou tanto. Afinal, 
o isolamento social mostrou-se como a prática mais 
eficaz no combate à disseminação do vírus. Contudo, 
uma cidade em que 70% do seu PIB é oriundo do 
comércio de bens e serviços, não pode ficar por tanto 
tempo fechada.

Por isso, o foco em saúde e protocolos sanitários 
também se tornaram essenciais nas ações da CDL/BH 
ao longo do ano. Em agosto, fizemos uma parceria 
com o Laboratório Hermes Pardini que viabilizou 
preços mais acessíveis para a realização de exames 
de coronavírus aos lojistas associados. 

Realizamos a campanha Ande Seguro, na qual, 
durante 2 meses, foram oferecidos aos motociclistas 
testes rápidos para a COVID-19, além de kits de higie-
nização e orientações para a prevenção à doença. 
Também fizemos vistorias nas motos, instalamos 

antenas corta cerol e uma ampla campanha educativa 
sobre os cuidados no trânsito que esses profissionais 
tão essenciais à logística do comércio precisam ter 
no dia a dia.

Fomos firmes na cobrança da abertura de mais 
leitos para atendimento às vítimas do coronavírus. 
Também estamos lutando para restabelecimento do 
horário de funcionamento do transporte coletivo. Re-
centemente, conseguimos que o comércio ampliasse 
o horário de atendimento, de forma a amenizar as 
aglomerações.

Junto com a Fiemg disponibilizamos totens de 
álcool em gel em estações de transferência do Move 
e, em outubro, instalamos três túneis de higienização 
nas estações Barreiro, Venda Nova e São Gabriel.

Antecipando a tendência comportamental de 
que os consumidores serão atraídos mais pela higiene 
que pelos preços, lançamos, em agosto, o Selo Loja 
Segura, uma campanha de incentivo aos proprietários 
de estabelecimentos a adotarem protocolos sanitários 
ainda mais eficazes. Ao longo de todo esse período 
também estimulamos a venda on-line, evitando, 
assim, que as pessoas precisassem sair às ruas.

Mesmo sendo uma incógnita o fim dessa 
pandemia, acreditamos que o futuro do varejo 
será estruturado em quatro pilares: maior rigidez 
e comprometimento com a higienização, afinal, o 
consumidor brasileiro anseia por uma sensação de 
ambiente seguro e limpo; estabelecimentos cada 
vez mais informatizados, aumento do uso do PIX e 
omnichannel; maior valorização do comércio local 
e, por fim, potencialização do e-commerce.

Essas são algumas das tendências que precisa-
remos seguir na prática. Além delas, o empreende-
dorismo colaborativo, a resiliência e, em especial, a 
capacidade de reinvenção serão peças chaves para 
um varejo sustentável e lucrativo. Como disse, 2020 
foi desafiador, mas também extraiu de todos nós o 
desejo por mudanças e recomeço. 2021 surge como 
esperança e oportunidade para continuarmos a pro-
mover transformações que impactem diretamente a 
economia de forma criativa e estimulante

No dia 17 de dezembro, o prefeito Odelmo Leão (PP) 
confirmou mais um importante passo para a compra de 
vacinas contra a COVID-19. A Prefeitura de Uberlândia já 
assinou, com o Instituto Butantan, um memorando de 
entendimento, documento considerado essencial para 
facilitar, agilizar e viabilizar a negociação de um acordo de-
finitivo para o fornecimento de 400 mil doses da Coronavac 
para a população. Com essa quantidade, 200 mil pessoas 
poderiam ser beneficiadas. 

Uberlândia foi uma das primeiras cidades de Minas 
Gerais a assinar a parceria. Devido a esse pioneirismo, há a 
previsão para que o município  receba doses da Coronavac a 
partir de janeiro, caso o acordo avance para as demais fases 
de aquisição e a vacina seja aprovada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). No documento, o instituto, 
considerado uma referência internacional na produção de 
vacinas, ressalta que o imunizante, produzido em parceria 
com a Sinovac Biotech, está em estágio avançado de de-
senvolvimento e que os ensaios clínicos (testes) apresentam 
resultados fornecedores de sua eficácia.

Na oportunidade, Odelmo relembrou que aproximada-
mente 70% das vacinas utilizadas no Brasil são produzidas 
pelo Instituto Butantan, o que atesta comprovada atuação. 
Também destacou que a Secretaria Municipal de Saúde está 
fazendo a sua parte para organizar a rede para aplicação 

dos imunizantes, independentemente se forem adquiridos 
pelo próprio município ou eventualmente enviados pelo 
governo federal.

 “Temos mais de 70 pontos de vacinação em nossa 
cidade e já estamos finalizando a logística para que, assim 
que chegarem as doses, possamos começar a aplicá-las 
imediatamente, priorizando as pessoas mais vulneráveis ou 
em maior contato com o vírus, como idosos e profissionais 
de saúde”, ressaltou.

“Estamos na luta contra esta doença desde o início 
do ano. E a vitória definitiva contra esse vírus passa 
pela imunização de nosso povo. Por isso, não estamos 
medindo esforços para viabilizarmos a vacina na rede 
municipal de saúde o mais rápido possível, priorizan-
do as pessoas mais vulneráveis ou em maior contato 
com o vírus, como os profissionais da saúde e idosos”, 
destacou o prefeito.

Na última semana, Odelmo também já havia revelado 
que o município iniciou a negociação com a União Química 
Farmacêutica Nacional, que se associou ao Fundo Russo de 
Investimento Direto (RDIF) para produção da vacina russa 
Sputnik V. A empresa já realizou a pré-submissão à Anvisa 
dos documentos preliminares para registrar o imunizante 
em conformidade com os procedimentos regulatórios 
brasileiros.

odelmo leão: “temos mais de 70 pontos
de vacinação em nossa cidade”
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A tualmente, está na moda a eleição de não políti-
cos para exercerem mandados importantes. Em 
Minas, os exemplos são o governador Romeu 
Zema (Novo), um dos grandes empresários do 

estado, que se candidatou pela primeira vez ao posto e, para 
surpresa de todos, conseguiu uma vitória esmagadora. Em 
Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que nunca 
havia se candidatado a qualquer posto público, é outro 
exemplo desse movimento. E parece que ele tomou gosto 
pela política e, mesmo sendo um empresário da construção 
pesada, foi reeleito com enorme votação, ainda no primeiro 
turno, no pleito de Belo Horizonte.

Contudo, os nomes experientes da política mineira não 
estão literalmente afastados da cena. Pelo contrário, a eles é 
creditado o escopo de manutenção do cenário político no esta-
do. O ex-governador Alberto Pinto Coelho (PP) se transformou 
em uma espécie de consultor permanente de deputados, pre-
feitos e ex-prefeitos. Em seu escritório, na zona Sul, aparecem 
pessoas de todos os tipos buscando auxílio no melindroso jogo 
político, são lideranças de diferentes regiões de Minas Gerais. O ex-governador é uma das autoridades políticas, 

afinal, foi deputado por várias legislaturas, líder do governo 
e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. Além disso, elegeu-se vice-governador, tendo assumi-
do o posto de governador por quase 2 anos, quando Antonio 
Anastasia (PSD) foi afastado para disputar o Senado.

A lista cresce
Pelo que se sabe, são muitas as lideranças interessadas 

em ouvir a voz da experiência. Por exemplo, o ex-governador 
Eduardo Azeredo sempre recebe ligações e contatos de 
amigos neste sentido. Apenas para relembrar, ele tem 
passagem pelo Palácio da Liberdade como governador, 
porém, acrescenta-se à sua ficha, o cargo de prefeito de 
Belo Horizonte, de senador por 8 anos e deputado federal. 

Outro ex-governador, o atual senador Anastasia, está 
no auge. Ele é lembrado até mesmo para se tornar ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU) ou ainda conquistar 
cargos em outras cortes superiores, segundo se comenta nos 
bastidores do Congresso Nacional. Depois de sua derrota para 
o governo de Minas, o senador anda meio reticente em falar 
de seu futuro como político. Ao abandonar o PSDB e filiar-se 
ao PSD, partido de Kalil, Anastasia pode ter sinalizando defini-

tivamente o afastamento de seu ex-padrinho político, de quem 
foi vice-governador, Aécio Neves. E, inclusive, pode até ser can-
didato à reeleição para o Senado por meio do grupo de Kalil.

Se o Partido dos Trabalhadores (PT), a nível nacional, 
perdeu prestígio aqui, em Minas, elegeu 80 prefeitos com 
destaque para dois grandes municípios: Contagem, com a 
eleição de Marília Campos, e Juiz de Fora, com a vitória de 
Margarida Salomão. A partir desta realidade, o PT almeja 
ganhar mais fôlego visando conquistar um espaço expres-
sivo no pleito de 2022, especialmente, buscando reforçar a 
bancada de parlamentares nos dois níveis: estadual e federal. 

“O PT mineiro pretende se reestruturar”, é o que garan-
tem fontes ligadas à direção da sigla. Quem circula nos me-
andros do cotidiano político de Minas tomou conhecimento 
de um fato: a atuação do ex-governador Fernando Pimentel. 
Ele, segundo pessoas próximas, ajudou a influenciar no 
pleito de muitos municípios em diferentes regiões do estado. 

E quando já se fala na disputa majoritária de 2022, seu 
nome frequenta a lista de personalidades que devem ser 
consultadas, especialmente na formação de uma espécie 
de quebra-cabeça visando a pré- elaboração de alianças em 
relação ao pleito para governador. Vale dizer que Pimentel 
está ressurgindo  no cerne da política estadual.

Alberto Pinto coelho mantém
um escritório político

Fernando Pimentel teria ajudado na
eleição de inúmeros prefeitos do Pt

eduardo Azeredo vive recebendo ligações
para auxiliar com sua experiência
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Perguntar não ofende...
Muito badalado como um homem culto, o senador Antonio 

Anastasia (PSD) chegou a ser cogitado para presidir o Senado. 
Além disso, ele é citado também para se tornar ministro do 
Tribunal de Contas da União (TCU), entre outros cargos de 
relevância no âmbito da Justiça brasileira.

comentário único. Em Minas, um levantamento realizado 
pela denominada grande imprensa, constatou uma realidade: 
quando ele foi governador mineiro não fez nenhuma grande 
obra para marcar época. 

cena final. Politicamente, Anastasia só foi vitorioso 
quando pertencia ao grupo de Aécio Neves (PSDB): foi eleito 
governador e senador. No pleito para governador, em 2018, 
tentou voltar ao comando do Executivo, mas foi derrotado. Na 
oportunidade, ele já estava afastado de seu antigo padrinho 
Aécio, envolvido em várias denúncias que, por sinal, continuam 
sendo apuradas até hoje. 

Brant x zema
No Café Boca de Pito, no edifício 5ª Avenida, região Centro-

-Sul de BH, a vida de personalidades públicas servem sempre 
de munição para comentários maldosos. Semana passada, 
se diziam por lá: “não é nada bom o relacionamento entre 
o governador romeu zema (Novo) e seu vice, Paulo Brant”. 
Ambos, de acordo com a falação, estariam convivendo apenas 
institucionalmente. A conferir...

sucessão estadual
Quando viu o nome do presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), 
sendo lembrado para disputar o governo de Minas, outro 
parlamentar estadual disse: “ele se declara candidato a gover-
nador para, no fim das contas, se tornar vice de Alexandre Kalil 
(PSD). A ideia é abrir espaço, senão, acaba ficando no limbo”.

Kalil e a imprensa
Mesmo com seu estilo de fazer declarações pesadas, sem 

muitos rodeios, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), está 
com muito mais prestígio na imprensa tradicional do que o 
governador romeu zema (Novo). É essa a avaliação da crônica 
política da capital mineira. 

Política em uberlândia
Reeleito para mais um mandato, o prefeito de Uberlândia, 

odelmo leão (PP), reconduzido ao posto com mais de 70% 
dos votos, tem o seu nome citado frequentemente na lista da 
política majoritária: às vezes, para ser candidato a governador, 
vice e, até mesmo, para o Senado. Contudo, ele mesmo nada 
fala sobre o assunto. Segundo amigos, é cedo para este tipo 
de manifestação.

comentário final. Apenas para relembrar: o ex-governador 
rondon Pacheco, na década de 1970, foi ó ultimo governador 
nascido em Uberlândia.  

Poderoso oswaldinho
Na administração de Aécio neves (PSDB) no comando 

de Minas, a figura mais proeminente era o então poderoso 
presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), empresário oswaldo Borges da 
costa. Falar com ele então, à época, era um privilégio. Agora, o 
dito oswaldinho está na lista de denunciados por maracutaia, 
tendo em vista a construção da Cidade Administrativa, sede 
do governo mineiro.  

tribunal de contas
Como previsto, inclusive por esta coluna, o conselheiro josé 

Alves viana, mais conhecido como dr. viana, ex-deputado 
estadual, foi eleito para o cargo de presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

riscos e oportunidades no
mercado livre de energia

PDL Horário

sobre a nova lei de licitações
A nova Lei de Licitações, cujo proje-

to 4.253/2020 foi recentemente 
aprovado pelo Senado Federal, 
tem por objetivo promover uma 

maior eficiência no processo de aquisição 
de bens e serviços pela administração pú-
blica direta, autárquica e fundacional, em 
suas esferas federal, estadual e municipal, 
por meio da aglutinação de leis e regula-
mentos diversos, em uma só.

De início, cumpre trazer excelente 
inovação, originada após diversas críti-
cas feitas ao longo dos anos por juristas 
à lei anterior, e que consiste na possibi-
lidade de inversão de fases como regra 
geral de conduta para todas as modali-
dades de licitação. Desse modo, poderá 
a administração proceder de imediato 
com o julgamento das propostas para, 
somente para aquelas consideradas 
adequadas, passar então a analisar os 
documentos de habilitação relativos aos 
respectivos proponentes, o que otimiza, 
e muito, todo o processo licitatório e 
evita a reanálise de documentos de 
habilitações relacionadas à interessados 
que venham a apresentar propostas de 
pronto inviáveis.

Apresentou ainda uma nova modali-
dade de licitação, denominada de “diá-
logo competitivo”, pela qual, para casos 
específicos, inclusive para aqueles que 

envolvam inovações tecnológicas, possa 
a administração pública realizar “diálogos 
com licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito 
de desenvolver uma ou mais alternativas 
capazes de atender às suas necessidades, 
devendo os licitantes apresentar proposta 
final após o encerramento dos diálogos”.

Com relação à possibilidade da contra-
tação direta por meio de inexigibilidade 
de licitação, a nova lei delineou contornos 
mais seguros e objetivos, inclusive trazen-
do conceitos predeterminados, em claro 
alinhamento à nova lei 14.039/2020, que 
dispôs “sobre a natureza técnica e singular 
dos serviços prestados por advogados e 
por profissionais de contabilidade”, o que 
auxilia o poder público na tomada da me-
lhor decisão. Passou-se então a considerar 
como serviço técnico especializado aquele 
relativo a “assessorias e consultorias técni-
cas e auditorias financeiras e tributárias”, 
assim como o “patrocínio ou defesa de 
causas judiciais e administrativas”, além de 
especificar o que considera “notória espe-
cialização” que autoriza a compra direta.

O credenciamento também foi final-
mente elevado à condição de técnica legal 
para viabilizar a contratação direta, sendo 
este o procedimento pelo qual a admi-
nistração, para casos em que se mostre 
impossível a competição ou a concorrência 

de mercado, promove a contratação de 
todos os prestadores que atendam a requi-
sitos específicos que faça o poder público 
lançar em edital de credenciamento. Os 
prestadores ficam então sujeitos às condi-
ções pré-estabelecidas, inclusive devendo 
praticar o preço único. Por meio do referido 
procedimento garante-se à população um 
serviço de melhor qualidade e que pode 
ser prestado por diversos prestadores, com 
o que garante-se ainda a eficiência, sem 
aumento no custo.

Visando o combate à corrupção pública 
e improbidade administrativa, assim como 
a inexecução de obrigações por parte dos 
respectivos prestadores contratados, a nova 
lei cuidou ainda de aumentar os limites 
financeiros de cobertura para o que deno-
minou de “seguro-garantia”, sendo este 
espécie de seguro que garante ao poder 
público o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo contratado, passando 
inclusive a admitir, de forma até então 
inédita, a possibilidade de a seguradora vir 
a assumir a execução o contrato, no lugar 
do contratado.

A nova lei, que consideramos um 
avanço bastante positivo porque trará 
maior segurança, agilidade e eficiência 
nas contratações públicas, segue para a 
presidência da república para a sua sanção 
ou veto.

O Preço de Liquidação das 
Diferenças (PLD Horá-
rio) a partir de 2021 irá 
passar por uma mudan-

ça e será calculado por hora, ao 
invés de semanalmente. Conforme 
proposta inicial da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el), o PLD Horário poderá variar 

de R$ 49,77/MWh a R$ 1.197,87/
MWh no próximo ano. Para pro-
porcionar maior entendimento 
sobre os impactos e oportunidades 
que essa alteração vai trazer ao 
setor produtivo, a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) promoveu, por 
meio da sua Câmara de Energia, 
Petróleo e Gás, três apresentações 
de especialistas do setor elétrico 
sobre o tema.

“É uma mudança que traz 
flexibilidade para o mercado livre 
de energia e irá permitir que as em-
presas modulem suas cargas nos 
horários de acordo com os custos 
de energia”, afirmou o presidente 
da entidade, Flávio Roscoe. “Como 
toda mudança, inicialmente traz 
incertezas, mas a médio e longo 
prazo, ela pode gerar oportunida-
des na medida em que nós, empre-
sários, nos mantivermos atentos à 
curva de aprendizado”, ressaltou.

“No primeiro momento, a ten-
dência é que gere muitas dúvidas, 
mas, com o tempo, iremos adquirir 
experiência e o PLD pode se tornar 
um importante mecanismo de redu-
ção de custos e de aumento de com-
petitividade das empresas”, afirmou 
ressaltando que, para isso, será neces-
sária atenção à mudança de cenário. 
“E é nesta função, que é a de prepa-
ração dos empresários mineiros, que 
a Fiemg vem realizando esse tipo de 
evento”, disse o líder empresarial.

O PLD Horário poderá criar 
novos contratos para comercia-
lizadoras e consumidores livres, 
principalmente indústrias que 
poderão flexibilizar o uso da 
energia, diminuindo a carga 
em períodos onde os preços 
estiverem mais altos. A nova 
metodologia também exigirá 
das empresas uma contratação 
mais precisa, criando assim, a 
necessidade de sistemas de ges-
tão do processo produtivo com 
ganho de competitividade para 
a indústria.

“Vamos promover no início 
do próximo ano, novos eventos 
como os realizados em 2020 
com especialistas do setor para 
verificarmos como as indústrias 
vão lidar com o novo modelo 
e os resultados pós-implan-
tação”, comentou Humberto 
Zica, presidente da Câmara da 
Indústria de Energia, Petróleo 
e Gás.

“é uma mudança que traz
flexibilidade para o mercado
livre de energia e irá permitir
que as empresas modulem
suas cargas nos horários de

acordo com os custos de energia”

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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sucessão na granbel
O sonho da prefeita de Vespasiano, ilce rocha (PSDB), 

sempre foi ser presidente da Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte  (Granbel). E, ao que 
tudo indica, esse desejo pode se tornar real, pois ela foi reeleita 
para o cargo de prefeita, enquanto o atual presidente, vitor 
Penido (DEM), prefeito de Nova Lima, encerra seu mandato 
neste dia 31 de dezembro. 

superministro
O vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad noman, tem sido 

chamado nas rodas mais íntimas de “superministro”. Em 
realidade, o vice-prefeito tem um bom relacionamento fora 
da capital, especialmente no eixo São Paulo/ Brasília, desde 
os tempos em que militou como técnico do Banco Central. “O 
homem é fera para conseguir recursos públicos para a Prefei-
tura de Belo Horizonte”, dizem amigos.  

Política em sabará
Foram 4 anos de completo isolamento de Wander Borges 

(PSB) como prefeito de Sabará. Ele sequer apareceu nas reu-
niões da Associação Mineira de Municípios (AMM), na qual 
faz parte da diretoria. Agora, espera-se que ele realize uma 
administração mais voltada em prestigiar os bens culturais e 
turísticos de sua cidade. Essa é a aposta de pessoas dos meios 
políticos. Será?

cena única. Sabará é berço da história de Minas Gerais, 
mas o seu acervo artístico está empanado.

Ao lado do presidente 
A ordem do cerimonial do Palácio foi que, durante solenida-

de do presidente jair Bolsonaro com os governadores para lan-
çamento do Plano Nacional de Vacinação, o governador Romeu 
zema (Novo) ficasse sentado logo atrás do chefe da nação e, 
assim, pudesse ser visto por todo o Brasil. Certamente, o cerimo-
nial cumpriu orientação do presidente, não é mesmo gente!?

candidato caipira
A sucessão para a Câmara de Deputados em Brasília está 

pegando fogo. Enquanto isto, o único deputado mineiro a se 
colocar como candidato ao posto de presidente é o parlamentar 
Fábio ramalho (MDB), mais conhecido como Fabinho liderança. 
Os próprios colegas deles arrematam: “é considerado o candidato 
caipira. Ou seja, não está sendo levado a sério”. Coitado!

Fiemg, Faemg e a covid
As duas maiores instituições de produção no estado, a 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Faemg), mesmo em época de pandemia, fizeram um 
balanço positivo de suas respectivas entidades.

donos do galo
Na porta do Café Nice, Centro de BH, são feitos comentários, 

às vezes, não convencionais. Por exemplo, na segunda-feira, 
dia 21 de dezembro, um atleticano apaixonado desabafou: “a 
diretoria do Galo são muitas: a eleita, os membros das famílias 
de ricardo guimarães e de rubens menin e o pessoal do mé-
dico Renato Salvador, da Rede Mater Dei de Saúde”. Eu, hein!?

http://www.leitealcantara.com.br/
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A

MOTOCICLISTA, 
CUIDADO PRA NÃO 
ENTREGAR SUA VIDA.

pbh.gov.br/vidanotransito

A gente sabe que o tempo é curto.  

Mas a gente também sabe que, na verdade, a imprudência é a principal causa 

de acidentes graves e fatais envolvendo pedestres idosos e motociclistas. Por 

isso, se você é motociclista, respeite as regras, diminua a velocidade e pilote 

com cuidado. Se você é idoso, respeite as sinalizações, atravesse na faixa e 

redobre a sua atenção.

No trânsito, a vida vale mais.

Procura por babás cresce 246%
na pandemia, aponta pesquisa

pandemia da CO-
VID-19 alterou diver-
sos comportamentos, 
hábitos e rotinas, as-
sim como a flexibili-

zação das restrições para certas 
atividades. Um dos reflexos des-
sa nova realidade foi que pais, 
que já retornaram aos postos de 
trabalho presenciais, optaram 
por buscar por profissionais para 
cuidarem dos filhos enquanto a 
rotina escolar continua indefinida. 
Um levantamento do GetNinjas, 
aplicativo de contratação de servi-
ços, apontou que a demanda por 
babás cresceu 246% desde abril até 
novembro deste ano.

Segundo os dados, o maior 
pico de demanda ocorreu em 
outubro, mês no qual houve um 
aumento de 59% nas buscas em 
comparação com o mesmo perío-
do do ano anterior. Em novembro, 
o crescimento de solicitações foi de 
50% em relação ao mesmo mês 
em 2019. 

De acordo com a pesquisa, 
o aplicativo registrou, entre 
março e novembro, o aumento 
de cadastros de profissionais 
na categoria de babás de 56%, 
o equivalente a mais de 70 mil 
pessoas cadastradas. Os estados 
que mais demandaram estes 
profissionais foram: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Paraná, respectivamente.

A alta pela procura veio após 
uma brusca queda. De março para 
abril, principal período em que es-
sas profissionais foram impactadas 
pela pandemia, a demanda caiu 
59% em comparação com o ano 
passado. 

A situação de declínio passou 
a mudar a partir de maio, mês no 
qual começaram as iniciativas de 
flexibilização do isolamento so-
cial e de reabertura do comércio 
em vários estados do país. “Por 
cuidarem de crianças, as babás 

costumam ser profissionais de 
confiança e a recomendação 
boca a boca era muito usada. 
Agora as pessoas aprenderam 
que é possível negociar on-line, 
contratar alguém de credibili-
dade via celular e que podem 

consultar comentários de con-
sumidores antigos no perfil do 
prestador de serviço”, defende 
Eduardo L’Hotellier, fundador e 
CEO da plataforma.

Ainda segundo ele, uma das 
formas de ser contratada em um 

período tão atípico quanto 2020 
é criar uma reputação virtual. 
“Para se destacar, o ideal é que o 
prestador  entre em contato com 
o cliente o quanto antes. Dessa 
forma, o profissional demonstra 
pró-atividade e profissionalismo 
à pessoa interessada, além de 
aumentar as chances de fechar 
o negócio antes de supostos con-
correntes. Por fim, assim que um 
serviço contratado for finalizado, 
é interessante que o profissional 
sol ic ite ao consumidor uma 
avaliação no seu perfil sobre o 
trabalho feito. Assim, os futuros 
clientes têm referências sobre 
o prestador de serviço e isso se 
torna um diferencial na hora da 
decisão final”, diz.

Apesar do aumento, a pla-
taforma não tem dados sobre 
a média do valor da diária da 
profissão. “Não é possível fazer 
essa estimativa financeira. Toda 
a negociação é feita diretamente 
entre profissional e cliente. Por 
esse mesmo motivo, também 
não é possível  mensurar os 
dias de contratação”, explica 
L’Hotellier. 

Com base nas avaliações, 
segundo o fundador, os pais 
buscam por confiança na hora de 
contratar uma funcionária  para 
cuidar dos filhos. “Eles procuram 
por babás que sejam pontuais, 
interajam bem com crianças e 
sejam responsáveis e comprome-
tidas”, conclui.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

E-mail: acir.antao@ig.com.br
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A administradora pública luisa Barreto assumiu a presidência da emater-mg,
após ser nomeada pelo governador romeu zema (novo). ela é a primeira

mulher a ocupar o cargo em 72 anos de história da empresa

PedrAdA de Fim de Ano - O único candidato que o presidente Jair 
Bolsonaro apoiou, nas últimas eleições, foi preso e tirado do cargo 
antes do fim do mandato: o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella 
(Republicanos), é acusado de comandar um grupo de pessoas que usava 
a prefeitura para cobrar propina de empresários que esperavam receber 
dívidas no resto a pagar. Tudo aconteceu depois que um doleiro fez uma  
delação premiada e entregou todos os envolvidos em torno de Crivella.

eQuilíBrio - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), inicia 
um novo mandato, tendo como vice o ex-secretário Fuad Noman que, 
no governo Aécio Neves, foi um dos artífices de equilíbrio financeiro. 
Kalil está com a prefeitura em dia e, a partir de janeiro, começa a 
receber o IPTU, dinheiro que ajuda e muito os cofres públicos. Espera-
-se que o atual prefeito comece a dar amostras que pretende disputar 
o governo de Minas em 2022. Em BH, Kalil ficou no gabinete e se 
reelegeu sem problemas, mas para ser candidato a governador, ele 
terá que andar por todo estado.

zemA vAi Bem - Só que acompanha o governador de Minas, Romeu 
Zema (Novo), desde sua posse, sabe o que significa chegar ao fim de 
2020 melhor que os outros anos de sua administração. Ainda estamos 
vivendo dificuldades na administração publica estadual, mas a situação 
mineira está bem melhor. Espera-se que, em 2021, com o fim da pan-
demia, o Estado possa voltar a crescer e o dinheiro que a Vale tem que 
entregar, ajude Zema a sair do sufoco. Vai faltar muito pouco para ele 
quitar o 13º salário, que sempre foi o gargalo de todos os governadores 
nos últimos anos.

Pra quem mora em Venda Nova sabe que, quando a chuva 
cai com vontade na região, os comerciantes da Vilarinho sofrem 
bastante. Mesmo com o que a prefeitura vem fazendo, ainda 
é temerário esperar pelas águas.

todas as administrações municipais estão de olho nas 
festas de fim de ano porque todos os excessos serão coibidos. 
Em Nova Lima, Betim e Contagem, os prefeitos e seus fiscais 
não vão deixar por menos. 

Alô superintendência de desenvolvimento da capital 
(sudecap), tem um buraco no asfalto na entrada da Rua Além 
Paraíba, na Praça da Lagoinha. Essa abertura no solo acaba 
trazendo consequências para o trânsito, principalmente com 
o tráfego de ônibus.

usiminas em frangalhos? A decisão da Usiminas em 
vender a sua sede, nas proximidades do Mineirão, na região 
da Pampulha, deixou o mundo empresarial bastante preocu-
pado. Para quem estava acostumado a ver a pujança dessa 
empresa mineira, fica muito assustado. Pode estar havendo 
um desmonte da companhia por pressão dos acionistas inter-
nacionais. Com a palavra a sua direção.

domingo, dia 27 de dezembro

Vilma Pereira Dias
Márcio Duarte - Rádio Itatiaia 
Sérgio Varela - Ceasa

segunda-feira, 28

Jornalista Vera Godoy
Delegado João Wilton 
André Rennó Guimarães de Andrade

terça-feira, 29

Poliana de Carvalho 
Walcir Lima 
Erika de Freitas Gontijo
Luiz Gherardi Marinho

Quarta-feira, 30

Ex-deputado Samir Tannus
Professor Roberto Messias Franco 
Dr. Luiz Otávio Savassi Rocha

Quinta-feira, 31 

Jornalista Chico Brant
Carlos Antônio Barbosa 

sexta-feira, 1º de janeiro de 2021

Terezinha Barnabé- Nova Lima 
Bernardo Augusto Pongelupe
Luciano Cota 

sábado, dia 02 

Marco Antônio Bruck
Maria Cecília Peixoto de Lacerda 
Ronaldo Gonçalves de Souza
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nat macedo

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

Presidente do gruPo First e ideAlizAdor dA oPerAdorA de PlAnos
de sAúde you sAúde – rafaela@navescoelhocomunicacao.com.br
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O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

mais de 11% da população
brasileira nunca foi ao dentista

Negligenciar a saúde bucal pode ocasionar doenças sérias como o câncer

O Brasil está à frente de grandes 
potências mundiais no que se 
refere a número de dentistas. 
De todos os profissionais do 
mundo, 11% estão aqui, mas 

essa vantagem parece não ser aprovei-
tada pela população. Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que 11% da população nunca foi 
ao dentista. Entre eles, 2,5 milhões são 
adolescentes. Oito milhões de brasileiros, 
com mais de 30 anos, já usam prótese e 
três em cada quatro idosos não possuem 
nenhum dente. 

A taxa de dentistas por habitante do 
país é, porém, acima da recomendada 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). É previsto um profissional para 
cada 1.500 habitantes, mas, em várias re-
giões brasileiras, existe um odontologista 
para cada 500 habitantes. Entretanto, 
estima-se que apenas 15% da população 
cuide da saúde bucal regularmente. 

A cirurgiã dentista Cristiane Barbieri 
explica que a consulta deve ser feita em 
caráter preventivo. “Por esse motivo, a 
frequência mais adequada é de uma visita 
a cada 6 meses”. Ela acrescenta que a 
boca é considerada a porta de entrada de 
micro-organismos. “Sendo assim, visitar 
o dentista se torna fundamental para que 
possamos prevenir o acúmulo de placa 
bacteriana, o que é importante para a 
prevenção de muitos problemas de saúde 
bucal e sistêmico”.

Para a especialista, o fato de apenas 
15% terem o hábito de ir a um consultório é 
cultural. “As pessoas não estão habituadas 
a isso. Muitos colocam a culpa na falta de 
tempo ou, até mesmo, o próprio medo 
de sentir dor. No entanto, para alguns 
pacientes, essa demora pode agravar 
algum quadro clínico. Muitos deixam para 
procurar um especialista quando já existe 
um problema instalado. O que, muitas 
vezes, torna o trabalho mais caro. Acredito 
que seja esse o grande ponto para a pouca 
procura”.

Foi o que aconteceu com a social media 
Adriana Bertolinni. Ela recorda que come-
çou a sentir um incômodo no dente, mas 
ignorou a sensação por meses. “Minha 
primeira atitude foi procurar na internet 
o que poderia aliviar, li que água morna 
com sal ajudava e fiquei fazendo uso disso 
por semanas. Juntou preguiça, com falta 
de tempo e um certo medo”.

Com a medicação, Adriana recorda 
que a dor ia e vinha. “Só que começou a 
doer muito. Estava difícil me concentrar 
nas coisas. Como era final de semana, 
procurei uma urgência/emergência. Lá 
descobri que tinha uma cárie tão evoluída 
que precisaria de canal. Eles começaram o 
procedimento, mas depois tive que procu-
rar o dentista para concluir”.

Ela aproveitou para fazer um check-up. 
“Descobri várias cáries, além de a minha 
gengiva estar inflamada por consequência 
da falta de periodicidade na limpeza. Ficou 
bem caro arrumar tudo. Talvez se tivesse 
ido antes, e com frequência, não passaria 
tanto aperto”.

consequência

A cirurgiã dentista explica que existem 
doenças bucais que agem de maneira 
silenciosa, sem causar dor e, muitas vezes, 
quando se sente algo já existe uma do-
ença periodontal instalada. “O que pode 
acarretar em reabsorção óssea e perda 

do elemento dentário. Por isso, a visita 
regular é de fundamental importância 
para a prevenção”.

Segundo ela, as consequências 
podem ir para além da saúde da boca. 
“A falta de cuidado dos dentes acaba 
aumentando o acúmulo de placa bacte-
riana e, se o paciente apresenta alguma 

lesão não curada, pode ser a porta de 
entrada para infecções em regiões como 
coração e pulmão. Por exemplo, um 
paciente diabético pode ter seu quadro 
agravado. Além disso, lesão não tratada 
pode se tornar permanente e maligna, o 
que é fator de risco para o câncer bucal”, 
conclui.

8 milhões de brasileiros, com mais de 30 anos, já usam prótese
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Perspectivas do setor de saúde
suplementar para o pós-pandemia

A epidemia do novo coronavírus 
causou uma grande instabilidade em 
diversos setores e não foi diferente 
com a saúde suplementar – atividade 
que envolve a operação de planos e 
seguros privados de assistência médica 
à saúde. Além de promover reflexões 
quanto a alteração de comporta-
mentos, relevância da tecnologia, 
reinvenção da formação médica e 
entre outros, a pandemia destacou a 
importância de que as empresas do 
segmento investissem de forma mais 
intensa em gestão, planejamento e 
poder de reação. Essa mudança de 
visão é somente uma das várias trans-
formações que se fizeram presentes 
nos últimos meses e que irão guiar os 
próximos passos dos empreendimen-
tos do setor no período pós-COVID.

A crise atual sinaliza o fim de uma 
era para os vários segmentos responsá-
veis pelo avanço da economia nacional 
e também aponta para um futuro 
composto por novas tendências, que irão 
gerar oportunidades para empresas de 
diferentes tipos. As operadoras de saúde 
suplementar, por exemplo, serão forte-
mente favorecidas no pós-pandemia, 
desde que desempenhem a gestão 
inteligente de seus custos assistenciais. 
Com esse contexto, a tendência é que 

o mercado de planos de saúde ganhe 
um grande impulso, o que antecipará o 
processo de consolidação do setor. A pro-
cura pela eficiência de recursos conduzirá 
a gestão empresarial nos próximos 
anos e será um fator fundamental para 
a sobrevivência e sucesso de negócios, 
principalmente, os da área da saúde.

Ao longo da pandemia, muitas 
empresas fecharam ou reduziram suas 
equipes de trabalho, isso contribuiu 
diretamente para o aumento do de-
semprego. Todo este cenário resultou 
na perda de adeptos ao plano de saúde, 
crescimento da inadimplência entre 
pessoas que optaram por manter os 
seus planos e a elevação da sinistra-
lidade. Entretanto, acredito que essa 
situação mudará no pós-pandemia. 
Digo isso porque com o fim da crise 
causada pela disseminação da CO-
VID-19, as pessoas darão maior foco 
a adoção de uma vida mais saudável, 
terão mais atenção quanto a higiene 
básica e serão mais cuidadosas ao 
se exporem em ambientes públicos. 
Essas mudanças trarão à tona a cons-
ciência sobre a relevância da medicina 
preventiva e até mesmo, de maiores 
investimentos em saneamento básico.

A demanda por operadoras de 
saúde com produtos de atenção 

primária bem delineados irá crescer 
bastante entre as populações presen-
tes em zonas de grande contaminação 
pelo vírus. Após a crise imposta pela 
COVID-19, as operadoras poderão 
criar e oferecer produtos para a as-
sistência de públicos específicos. Isso 
pode ajudar a equilibrar as despesas 
e custos das mesmas, tendo por base 
a integralização do cuidado.

Outras tendências que terão desta-
que na saúde suplementar após a pan-
demia serão o crescimento da adesão a 
telemedicina e do uso de inovações tec-
nológicas na área da saúde; o aumento 
da percepção quanto a importância de 
se ter um plano de saúde; a ampliação 
do acesso a saúde; o desenvolvimento 
de clínicas populares; e a ascensão 
da consolidação: contexto no qual as 
operadoras de menor eficiência deixam 
o mercado ou são absorvidas por or-
ganizações de maiores proporções por 
meio das práticas de fusão e aquisição.

Com o fortalecimento da saúde 
suplementar, as operadoras terão 
um melhor preparo para agir diante 
possíveis crises e contarão com uma 
governança corporativa mais estrutu-
rada e competente. Estas características 
serão essenciais ao êxito de qualquer 
empresa do setor.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

cerca de 60% das pessoas não vão comemorar
natal e Ano novo como em anos anteriores

Tradicionalmente, as festas de fim 
de ano são sinônimos de alegria, 
confraternização e muitos presen-

tes. Entretanto, no mês em que o mundo 
completa pouco mais de um ano de pan-
demia, a maior parte das pessoas (59%) 
declarou que a forma como celebrarão o 
Natal e o Ano Novo de 2020 será muito 
diferente dos anos passados, especial-
mente entre os que têm filhos (62%). É 
o que aponta pesquisa do Instituto Ipsos.

De acordo com o 
levantamento com en-
trevistados de 16 paí-
ses, incluindo o Brasil, 
o sentimento de ani-
mação e alegria que 
usualmente permeia 
as datas está em falta: 
apenas 33% estão ani-
mados com as festas de 
dezembro; 33% estão 
desanimados e 34% 
dos entrevistados no 
mundo não souberam 
responder. 

No momento em 
que o Brasil e vários 
outros países enfren-
tam uma nova ascensão de casos de 
COVID-19 e no número de mortes diá-
rias, uma parte significativa das pessoas 
considera fora de cogitação as reuniões 
familiares para degustar a ceia natalina. 
Isso porque 35% dos participantes disse-
ram que só voltarão a realizar encontros 
sociais após serem vacinados contra o 
novo coronavírus. No Brasil, o índice foi 
ainda mais prudente: 39% declararam 
participar de atividades sociais somente 
depois da vacina.

Passar as festas de fim de ano sozinha 
foi uma decisão altruísta, mas difícil, para 

a comerciante Jussara Primo. “Eu amo 
as festas desse período do ano e como 
trabalho muito, também é um momento 
de mini-férias, mas recusei um convite 
para passar Natal e Ano Novo com uns 
amigos, quase parentes, que eu amo. A 
minha consciência está me dizendo que 
devo passar sozinha porque trabalho na 
rua, tenho contato com muita gente o 
dia todo e não tenho como fazer um iso-
lamento antes da festa. O principal para 
mim é que na casa dos anfitriões, mora o 
avô, de 95 anos. E se passo alguma coisa 
pra ele? Não quero levar essa culpa!”, 

desabafa a mineira. 
Outra  t rad ição 

natalina que também 
deve ser afetada pela 
pandemia do novo co-
ronavírus é a troca de 
presentes. Mais da me-
tade dos ouvidos pela 
pesquisa (54%) afir-
mou que comprará me-
nos nesta temporada 
de festas. Considerando 
só o Brasil, são 64% dos 
entrevistados. Além dis-
so, o impacto no bolso 
levará 82% das pessoas 
ao redor do mundo e 
90% dos brasileiros a 

procurarem por lojas com descontos na 
hora de fazerem suas compras. 

Nesse quesito, Jussara afirma que os 
presentes resistirão. “Sempre presenteio 
meus sobrinhos e afilhados e vou dar um 
jeito de entregar todos, com máscara, 
sem contato e mandar desinfectar tudo. 
Além deles, esse ano vou presentear esse 
meu casal de amigos que, de toda forma, 
lembraram de mim. Foi um ano muito 
difícil, a coisa que mais quero é quem eu 
amo bem e com saúde em 2021, o resto 
é resto, vou encarar como mais um dia 
da pandemia”, conclui.

“sempre
presenteio

meus sobrinhos
e afilhados e vou
dar um jeito de
entregar todos,
com máscara,
sem contato

e mandar
desinfectar

tudo”
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O Congresso Nacional definiu as normas de 
como devem ser aplicados os recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). Com 470 votos favoráveis, a Câmara 
dos Deputados aprovou no dia 17 de dezembro, 
o substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 4.372/2020 
aprovado pelo Senado, que regulamenta o mais 
importante mecanismo de financiamento da 
educação pública. 

A Associação Mineira de Municípios (AMM), 
a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
e as demais entidades municipalistas estaduais 
celebram mais essa conquista após cinco anos de 
atuação, para garantir demandas da gestão local, 
como a permanência do Fundo e o aumento da 
complementação da União.

Com a regulamentação, fica garantido o direcio-
namento dos recursos do Fundeb a estados e muni-
cípios já a partir de janeiro de 2021 e devidamente 
reajustados, o que traz alívio aos gestores. Os recursos 
do Fundo chegaram a R$ 160 bilhões neste ano.

Instituído pela Emenda Constitucional 
108/2020, o novo Fundeb destaca-se pelo au-
mento gradual da complementação da União, 
crescendo dos atuais 10% do total da contribuição 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao Fundo 
para 23%, entre 2021 e 2026. Ao mesmo tempo, 
esses recursos federais serão distribuídos pelo 
chamado modelo híbrido: os primeiros 10% como 
é hoje, pelo Valor Aluno Ano do Fundeb (VAAF); no 
mínimo 10,5% por meio do Valor Aluno Ano Total 

(VAAT), e os demais 2,5% pelo Valor Aluno Ano 
Resultado (VAAR). Logo após a promulgação da 
Emenda Constitucional 108 em 26 de agosto deste 
ano, o PL 4.372/2020 foi apresentado e começou a 
ser debatido pelo deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) 
com a CNM, representantes da educação e outros 
atores da sociedade brasileira.

Os deputados aprovaram o substitutivo do 
Senado que retomou o texto do relator na Casa, 
deputado Rigoni, sem as emendas que haviam 
sido acrescentadas pela Câmara, que incluíam 
matrículas de escolas filantrópicas, confessionais 
e comunitárias conveniadas com o poder público 
para ensino médio e fundamental, profissional e 
de contraturno da educação básica para o repasse.

Atuação da cnm

A Confederação trabalhou incessantemente 
para o avanço da matéria. O presidente Glademir 
Aroldi esteve reunido com o deputado Felipe 
Rigoni e entidades representativas da Educação. 
Além disso, a CNM participou do ciclo de debates 
realizado na Câmara dos Deputados. Em todas 
as oportunidades, o movimento municipalista 
reconheceu os pontos positivos da matéria e 
apresentou demandas municipais para aperfeiçoar 
o texto. “Nós trabalhamos essa regulamentação 
para termos o Fundeb permanente, com mais 
participação da União, e para que os Municípios 
possam atender às demandas da população”, 
destacou o presidente da CNM.
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Prefeitura de Belo Horizonte expande ações
e identifica novas fraudes previdenciárias

A Prefeitura de Belo Horizonte 
suspendeu em dezembro o bene-
fício de oito pensionistas viúvos de 
servidores municipais que se casa-
ram novamente e estavam receben-
do irregularmente. A identificação 
ocorreu após o cruzamento de da-
dos com o Sindicato dos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado de Minas Gerais (Recivil).

Por meio dessa iniciativa, a 
prefeitura tem acesso às bases de 
dados de casamentos realizados 
nos cartórios, verificando quais des-
ses beneficiários contraíram novo 
matrimônio e estavam recebendo 
pensões ilegalmente. 

A medida está amparada na Lei 
nº 10.362/11, que prevê que uma 
das causas de perda do benefício 
de viúvos (as) é a contração de 
novas núpcias. A economia anual 
gerada com o cancelamento desses 
pagamentos é de R$ 340 mil aos 
cofres públicos.  

O subsecretário municipal de 
Gestão Previdenciária, Gleison Sou-
za, explica que, após a identificação 
de irregularidades, a prefeitura sus-
pende o pagamento do benefício e, 
em seguida, dá início ao processo 
de resgate dos valores recebidos 
indevidamente. O trabalho de 
cruzamento de dados segue sendo 
feito rotineiramente.  

economia milionária 

A prefeitura expandiu nos úl-
timos anos seus mecanismos de 
controle, visando coibir e identi-
ficar fraudes no pagamento de 
benefícios previdenciários. Além 
da parceria com o Recivil, diversas 
outras ações têm sido adotadas 
para ampliar e fortalecer os pro-
cessos de prevenção, identificação e 
correção de fraudes de pagamentos 
a beneficiários, contribuindo, de 

maneira efetiva, para a busca do 
equilíbrio financeiro da Previdência 
Municipal. 

De 2017 até novembro de 2020, 
foram cancelados 801 pagamentos 
irregulares, gerando uma econo-
mia de R$ 30,6 milhões para os co-
fres municipais. A maior parte dessa 
quantia se deve ao cruzamento da 
base de dados do Município com 
diversos sistemas de outros entes 
para identificar óbitos, que resultou 
na suspensão de 745 pagamentos 
irregulares dessa natureza. Nesse 
caso específico, a economia foi 
de mais de R$ 28,3 milhões. “A 
prefeitura visualiza rapidamente 
situações em que o beneficiário já 
está falecido, mas a família não co-
municou o óbito para suspensão do 
pagamento, por exemplo”, explica 
o subsecretário. 

A prefeitura também tem atu-
ado para identificar acúmulos 

ilícitos (recebimento de mais de 
uma aposentadoria em descon-
formidade com a lei) por meio do 
compartilhamento de dados com o 
Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS) e com o Cadastro 
de Agentes Públicos do Estado e 
dos Municípios de Minas Gerais do 
Tribunal de Contas de MG (CAPMG-
-TCE). Nessas rotinas, o Município 
conseguiu suspender nos últimos 
quatro anos os benefícios de 28 
pessoas e economizou cerca de 
R$1,34 milhão. 

A administração municipal 
ainda realiza o trabalho de recupe-
ração de crédito junto aos bancos, 
referente a pagamentos de aposen-
tadorias já realizados, mesmo após 
a morte do beneficiário. Entre 2019 
e 2020, a prefeitura conseguiu re-
cuperar R$ 455 mil de estornos de 
créditos em razão do falecimento 
de 242 beneficiários.
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Setor cultural de Itabirito recebe
recursos da Lei Aldir Blanc

Assim como as
demais instituições,

a corporação musical
união itabiritense

sofreu com a questão
da pandemia e,

consequentemente,
teve uma queda
na arrecadação

A Prefeitura de Itabirito distribuiu os re-
cursos destinados à cidade por meio da 
Lei Federal Aldir Blanc. Ao todo, R$ 391 
mil foram divididos nos dois editais, o 
Rota da Cultura e o Festival Virtual das 

Artes, beneficiando 109 trabalhadores da cultura 
com R$ 1.755,00 cada e 20 entidades culturais com 
10 mil reais cada.

“Com a pandemia, nós que trabalhamos com 
a cultura fomos muito prejudicados. Esse recurso é 
super bem-vindo para alavancar a economia e ajudar 
nas despesas do dia a dia”, destaca a musicista Júlia 
Carvalho, uma das beneficiadas no edital Festival 
Virtual das Artes.

“Sinto-me orgulhosa de fazer parte do processo 
seletivo da Aldir Blanc no município de Itabirito. Tudo 
foi muito organizado, democrático e transparente. 
Além disso, todo o processo fortaleceu a classe cultural 
do município e movimentou os artistas à criação em 
plena pandemia. Depois do processo, nos tornamos 
mais unidos e motivados a seguir trabalhando pela 
arte na nossa cidade”, comentou Isabela Dilly, can-
tora, compositora e atriz participante da Cia Teatral 
Dona Maria do Fulô.

No Edital Rota da Cultura, que contempla es-
paços culturais da cidade, o Museu Jeca Tatu, Coral 
Canarinhos de Itabirito e as corporações musicais 
União Itabiritense e Santa Cecília foram algumas das 
contempladas com o recurso financeiro.

“Assim como as demais instituições, a Corporação 
Musical União Itabiritense sofreu com a questão da 
pandemia e, consequentemente, teve uma 
queda na arrecadação. A Lei Aldir Blanc nos 
ajuda a amenizar esse impacto da que-
da de arrecadação e nos possibilita 
manter um nível apropriado para 
que a instituição passe por esse 
momento de forma mais equi-
librada e sem criar problemas 
que possam impactar no 
funcionamento da mes-
ma”, destaca Leandro Leite, 
presidente da Corporação 
Musical União Itabiritense.

Para Júnia Melillo, se-
cretária de Cultura e Turis-
mo, é uma alegria muito 
grande poder ajudar os 
profissionais da cultura e os 
espaços culturais de Itabirito. 
“Sabemos que 2020 não foi 
um ano fácil para nós que lida-
mos com cultura por conta das 
limitações impostas pelo coronaví-
rus. Esse recurso da Lei Aldir Blanc pôde 
proporcionar aos itabiritenses envolvidos 

no setor um alívio, pois todos estão com suas ativi-
dades culturais paradas há mais de 8 meses. Fomos 
muito criteriosos para que os recursos chegassem para 
os verdadeiros merecedores, que são as pessoas que 
fazem a cultura de Itabirito acontecer”.
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multAs de trânsito PelA guArdA municiPAl

Alguns técnicos de FuteBol estão ultrAPAssAdos

vAcinAção Pode ser oBrigAtóriA nAs emPresAs

A indústria da multa voltou a crescer 
em Belo Horizonte. Ela só mudou de 
órgão. Antes eram os fiscais da BHTrans, 
agora quem está aplicando é a Guarda 
Municipal. Isso foge um pouco da sua 
função, já que foram treinados para agir 

na defesa da população e na proteção 
preventiva do patrimônio público, ou 
seja, fazer o policiamento comunitário. 
No entanto, basta qualquer pessoa dar 
uma volta na cidade que vai encontrar 
esses cidadãos com um bloco nas mãos, 

prontos para entrar em ação. Parece que 
o trabalho deles é somente multar os mo-
toristas nos bairros e na região central. Ao 
invés disso, deveriam é se preocupar em 
organizar o trânsito cada vez mais tumul-
tuado, inclusive fora dos horários de pico.

Há muito tempo que o futebol 
brasileiro se encontra numa decadên-
cia. Prova disso é a safra de ex-técnicos 
em atividade ganhando verdadeiras 
fortunas, entre R$ 500 mil e R$ 1 
milhão, com esquemas de jogos ul-
trapassados e arcaicos, e sem nenhum 

comprometimento com o trabalho e 
o clube que o contratou. O círculo 
é vicioso e são sempre os mesmos. 
Só mudam de times. A maioria são 
raposas velhas, enganadores e todos 
estão ricos. Caso, por exemplo, de 
Mano Menezes, que dirigiu o Cruzeiro 

e foi um dos grandes responsáveis 
pela queda do clube para a série B. 
Agora, saiu do Bahia e o deixou na 
zona de rebaixamento. Um verdadeiro 
pé-frio. Além dele,  temos ainda Tite, 
Cuca, Luiz Felipe Scolari, Wanderley 
Luxemburgo, Abel Braga e outros.

O Brasil ainda nem sabe quando 
uma vacina contra o coronavírus estará 
à disposição para a maior parcela da 
população e já está havendo uma am-
pla discussão sobre a obrigatoriedade 
de tomá-la. E a situação ficou tão séria 
que até o Supremo Tribunal Federal já 
julgou o assunto. E como funcionará a 

vacinação dentro das empresas? Na se-
mana passada, os ministros decidiram 
que caberá aos estados e municípios 
decidir se a imunização será obrigató-
ria. Mas os governos não poderão fazer 
o uso das forças policiais, por exemplo, 
para imunizar a população. O que eles 
podem fazer é proibir a pessoa não 

vacinada de frequentar algum lugar 
público. Já as empresas que tem sede 
nos locais que obrigaram a vacinação, 
os empregadores também poderão 
exigir a vacina. Haverá um jeitinho de 
convencer o funcionário a se vacinar, 
pois ninguém quer ser contaminado 
pelo coronavírus.

c A n A l   A B e r t o

refim da Prefeitura de uberlândia possibilita
resgate de mais de r$ 14 milhões em acordos

A Prefeitura de Uberlândia tem 
auxiliado milhares de pessoas a regu-
larizarem o crédito junto ao município 
por meio do programa de Recuperação 
Fiscal (Refim). Em vigor desde janeiro 
de 2019, a iniciativa já possibilitou que 
quase 10 mil acordos fossem firmados, 
devolvendo aos cofres públicos mais 
de R$ 14 milhões para investimentos 
em melhorias para a população, 
segundo levantamento realizado pela 
Secretaria Municipal de Finanças entre 
14 de janeiro de 2019 e 7 de dezembro 
deste ano. 

Instituído pela Lei Complementar 
656/2018, o Refim abrange débi-
tos vencidos até dia 31 de dezembro de 
2018. O prazo para obter o benefício 
termina em 31 de dezembro de 2020 
para quem acessar o serviço pela 
internet, no Portal de Negociação. 
Pode-se ainda solicitar o atendimen-
to presencial, que ocorre até 30 de 
dezembro (excetuando-se as datas 
de recesso do final de ano), por meio 
do “Agendamento On-line”, constante 
no Portal da Prefeitura de Uberlândia, 
e pelos e-mails: atendimentoda@
uberlandia.mg.gov.bre atendimento-
geral@uberlandia.mg.gov.br.

Imposto Sobre Serviços (ISS) e 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), entre outras taxas e tributos, 
são alguns dos débitos atrasados 
que podem ser negociados. Em con-
trapartida, o contribuinte pode obter 
descontos sobre juros e multas que 
variam de 5% a 90%.

em dia
Conforme a Secretaria de Finan-

ças, em quase 2 anos de vigência, 
o Refim foi utilizado na mediação 
de 9.825 contratos vencidos, o que 
equivale a 84,4% dos 11.638 contratos 
cujos contribuintes manifestaram inte-
resse de serem inclusos no programa. 
Descontados juros e multas, conforme 
o acordo firmado, o valor negociado foi 
de R$ 18.893.297,53. Desse montante, 
77% já estão pagos - o correspondente 
a R$ 14.614.664,49 em recursos re-
vertidos para áreas importantes para 

a qualidade de vida em Uberlândia, 
como saúde, educação, obras, desen-
volvimento social.

Entre os contratos que tiveram 
a negociação efetivada, os titulares 
de 7.170 quitaram o débito à vista 
(totalizando R$ 10.851.677,80 em 
tributos e taxas). Outros 2.655 con-
tratos foram parcelados (no total de 
R$ 3.762.986,69).

vantagens 
Quem quita o débito devido à 

vista, em parcela única, pelo Refim 
consegue o maior desconto. Caso a 
opção seja pelo pagamento parcelado, 
o abatimento de juros e multas depen-
derá do valor de entrada.

Quanto maior o pagamento ini-
cial, maior a redução de encargos. 
O valor mínimo de entrada é de 5%. 
Cada parcela não pode ser inferior a R$ 
100 para pessoa física ou R$ 300 para 
pessoa jurídica. O parcelamento pode 
ser feito em até 24 meses. Simulações 
podem ser realizadas pela internet, 
no Portal de Negociação.

4º maior PiB
Uberlândia passou da 6ª para a 

4ª posição entre os municípios do 
interior do Brasil com maior econo-

mia, segundo levantamento sobre o 
Produto Interno Bruto (PIB) divulgado 
no dia 16, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com 
a colaboração, em Minas Gerais, da 
Fundação João Pinheiro (FJP). Consi-
derando as capitais e regiões metro-
politanas, a colocação da cidade no 
país subiu do 22º lugar em 2017 para 
o 21º em 2018, ano de referência do 
atual indicador. O município está à 
frente de 16 capitais e outros locais 
importantes como Ribeirão Preto 
(SP), Paulínia (SP), Santo André (SP), 
Santos (SP) e Contagem (MG).

“Iniciamos esta gestão em 2017 
com foco total na recuperação da 
credibilidade de Uberlândia diante 
da população, do país e do mundo. O 
resultado vem na prática, que é como 
acreditamos que deve ser uma gestão 
pública, gerando emprego, renda e 
qualidade de vida. Portanto, temos 
a expectativa de avançar ainda mais, 
com a ampliação que planejamos fazer 
em programas essenciais para a infra-
estrutura e fortalecimento da cidade, 
além de outras políticas públicas de 
apoio a todos os segmentos, desde os 
pequenos empreendedores e empre-
endimentos, passando pelas médias 
e grandes empresas, incluindo apoio 
à qualificação de mão de obra”, disse 
o prefeito Odelmo Leão (PP).

Prefeitura de Juiz de Fora
lança Plano Municipal de Turismo

O Conselho Municipal de Turismo 
realizou no dia 18 de dezembro, a en-
trega do Plano Municipal de Turismo 
ao prefeito Antônio Almas (PSDB). O 
evento aconteceu durante reunião 
ordinária do Conselho, na qual ocorreu 
também, a posse dos integrantes para 
a gestão 2020/2022, com definição da 
nova mesa diretora.

O “Plano Municipal de Turismo” 
foi construído pelo Comtur JF de forma 
coletiva e democrática, com participa-
ção da população, do trade turístico, 
de turismólogos, empresários, alunos 
e professores da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), por meio de 
comissão técnica.

A elaboração do Plano é pauta do 
Comtur desde 2011, marcada por discus-
sões em todas as gestões do Conselho. 
“O Comtur e os parceiros, que foram 
mobilizados a partir de grande arranjo 
institucional, garantiram legitimidade e 
competência técnica para que a gente ti-
vesse, no final de todo esse trabalho, um 
documento extremamente robusto, mo-
derno e alinhado com as boas práticas 
de gestão de turismo. Poucos municípios 
possuem marco regulatório como esse, 
que considera, inclusive, os aspectos 
da “Agenda 2030” e os objetivos do 
desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas”, destacou Jackson Moreira, 
titular da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Agropecuária 
(Sedeta) da Prefeitura de Juiz de Fora.

 
mais uma conquista

A prefeitura encaminhou à Câmara 
Municipal de Juiz de Fora uma mensa-
gem para aprovação da Lei Municipal 
de Turismo. O documento foi elaborado 
pelo Departamento de Incentivo ao 
Turismo, da Sedeta, com a colaboração 
de membros do Comtur JF. A proposta 
estrutura a política municipal de turis-
mo, define as atribuições do município 
no planejamento, desenvolvimento e 
fomento ao setor e disciplina a presta-
ção de serviços da área na cidade.

“A Lei Orgânica Municipal prevê a 
adoção, também por meio de lei, do 
“Plano Municipal de Turismo” como 
instrumento integrado e permanente 
de desenvolvimento sustentável do 
setor. Para tanto, caminhamos com dois 
processos em paralelo: enquanto o pla-
no estava sendo finalizado, avançamos 
na construção da Lei, esse importante 
marco regulatório, que vem, de forma 
macro, organizar, orientar e buscar o 
fomento do setor na cidade”, explicou 
a gerente do Ditur, Tatyana Hauck Herdy 
Hill, presidente do Comtur.

PM
JF

valdez maranhão,
o empresário da

multimarcas consórcios
Fabiano lopes Ferreira,
e o empresário do Faixa
nobre B, Paulo sérgio,
em almoço no Buteco

do maranhão

Home office sem apoio a funcionário. As 
empresas que colocaram os funcionários 
para trabalhar em casa desde o início da 
pandemia pretendem mantê-los longe 
do escritório no próximo ano pelo menos 
alguns dias por semana. Mas, as regras 
para o trabalho remoto de suas equipes 
ainda são muito precárias. Segundo um 
levantamento da corretora de seguros 
americana Lockton com 469 compa-
nhias brasileiras e multinacionais, 55% 
adotaram o home office com definição 
de políticas claras e 41% o fizeram de 
maneira informal. Os valores pagos aos 
colaboradores para arcar com essas des-
pesas extras foram, em média, de R$ 100 
por mês. Outro dado que chama atenção 
é que poucas empresas que contam com 
regras para o trabalho remoto oferecem 
algum auxílio para os funcionários custe-
arem o aumento nas contas de energia, 
telefone e internet. O home office é uma 
boa opção para as empresas, mas tem 
que haver regras para equilibrar as des-
pesas dos trabalhadores em suas casas.   

vendas crescem em supermercados 
mineiros. Em função das medidas de 
isolamento social para combater a 
disseminação da COVID-19, as pessoas 
passaram a ficar mais tempo em casa 
e, diante disso, deram uma grande con-
tribuição para que o setor de supermer-
cados mineiros não parasse de crescer 
nas vendas. De janeiro a novembro, foi 
registrado um aumento de quase 11% e o 
Natal promete mais comercializações em 
2020. Se o consumidor ficou mais tempo 
em casa praticamente todo este ano, 
esse comportamento deverá se repetir 
também nas tradicionais festas de fim de 
ano. Isso vai ajudar a impulsionar ainda 
mais as vendas dos supermercados. As 
expectativas são de um crescimento de 
6,5%, segundo a Associação Mineira de 
Supermercados (Amis). Os empresários 
supermercadistas não têm do que 
reclamar porque desde o início foi um 
dos únicos setores da economia que 
não teve prejuízo, já que se trata de um 
serviço essencial. 

gasolina ainda será o principal 
combustível. A Associação Brasileira 
de Engenharia Automotiva lançou 
um estudo elaborado por 2 anos e 
traçou um cenário para a gasolina no 
Brasil diferente do que será em outros 
países. Aqui, a gasolina ainda será o 
principal combustível dos nossos veí-
culos pelos próximos 20 anos porque 
ainda não chegou no seu pico de con-
sumo. Enquanto a gente vai assistir a 
Europa e países de outros continentes 
eletrificando seus veículos, outras 
partes do planeta, incluindo o Brasil, 
vão viver com soluções distintas. 
Continuamos atrasados do ponto 
de vista do combustível. A gasolina 
continuará sendo a protagonista e 
uma das mais caras do mundo, pe-
sando no orçamento de quem possui 
automóvel, já que muitos precisam 
dele para trabalhar. O etanol é outra 
opção, mas os preços ainda são altos 
para os nossos padrões e o seu rendi-
mento é muito baixo.
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o seu consórcio multibrasileiro

Presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esPortivos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos gomes

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Lisca ficou na bronca com 
a arbitragem após o empate 
do América em 2 a 2 com 
a Chapecoense, no Indepen-
dência, pela 30ª rodada da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. O treinador reclamou do 
gol anulado que não só daria a 
vitória, mas também a lideran-
ça da competição aos mineiros.  

“Não vou responder nenhu-
ma pergunta. Eu vim aqui só 
para falar uma coisa. É a sexta 
vez. Já são oito pontos (tirados), 
o América está hoje com 57, 
mas poderia estar com 65 pon-
tos, no mínimo. O bandeirinha 
Anderson (José de Moraes) foi 
muito mal-educado, nos xin-
gou, nos ofendeu. O que está 
havendo? É contra o América? 
Se for contra o Lisca eu vou 
embora para a casa. Chega! 
Tudo tem um limite na vida. Foi 
contra o Cuiabá, Ponte Preta, 
Oeste, Cruzeiro, Juventude e 
Paraná… Agora de novo? E sem-
pre contra a mesma equipe”, 
disparou após o jogo. 

O lance polêmico ocorreu 
no último minuto de jogo, 
no Independência. Após cru-
zamento, Léo Passos ajeitou 
para Ademir, que comple-
tou para o fundo das redes 
de João Ricardo. Porém, o 
auxiliar Anderson José de 
Moraes Carvalho marcou o 
impedimento e a árbitra Edina 
Alves Batista anulou o tento 
americano.    

O treinador alviverde ain-
da questionou a atuação do 
presidente da Comissão de 
Arbitragem da Confederação 
Brasileira de Futebol, Leonardo 
Gaciba. Para ele, os erros têm 
prejudicado a campanha do 
América durante esta Série B. 

“Aí o bandeirinha fala ‘eu 
errei e peço desculpas’, mas 
chega, acabou. (Leonardo) 
Gaciba, pelo amor de Deus, o 
que tu está fazendo aí? Nós já 
mandamos ofício e cada jogo 
se repete. A Chapecoense não 
tem nada a ver com isso, está 
fazendo um baita trabalho e é 

um baita time, mas não pode 
estragar o trabalho de um 
clube todo, de um time e das 
pessoas que estão lutando pra 
caramba. Um lance fácil, na 
cara dele. Chega”, completou 
o treinador. 

O presidente do América, 
Marcos Salum, também recla-
mou, “sexto gol mal anulado 
nosso nesta Série B. Este nos 
custou a liderança. Até quan-
do vamos sofrer com isso?”, 
escreveu o mandatário nas 
redes sociais. 

Salum não foi o único di-
rigente alviverde a protestar 
contra a arbitragem. Integran-
te do Conselho de Administra-
ção, Anderson Racilan Souto, 
também mostrou seu descon-
tentamento com os árbitros da 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF). “CBF, vamos ficar 
de olho na arbitragem. Mais 
uma vez”, disse no Instagram. 
Ele ainda postou uma imagem 
com os dizeres: “Contra tudo e 
contra todos”.

A bola é delas

O ano que termina não 
foi fácil. Com certeza 
o pior de todos. Carre-
gou em seus dias este 

vírus terrível que vem destruindo 
vidas, causando sofrimentos e 
prejuízos. Nada escapou das gar-
ras deste inimigo invisível e cruel. 

No esporte, nosso campo de 
atuação, o estrago é considerável. 
As atividades esportivas amado-
ras praticamente deixaram de 
existir. No futebol profissional, 
melhor estruturado, com pa-
trocínios e direitos de imagem 
garantidos, tem sido possível levar 
adiante as competições, ainda 
que com muitas restrições e riscos. 
E como é ruim ver e sentir estádios 
enormes totalmente vazios. Sem 
o burburinho das torcidas com 
seus gritos, cantos e movimentos.   

A única alternativa para o 
torcedor é ficar de olho na tela, 
com o ouvido no rádio ou acom-
panhando as redes sociais. Até a 
imprensa esportiva, sempre par-
ticipativa e atuante, vem sofrendo 
e muito. O protocolo sanitário é rí-
gido. Menos profissionais ao vivo, 
distanciamento nas tribunas de 
mídia e cabines, uso de máscara 
para falar, entrevistas a distância 
e outras impossibilidades. Várias 
empresas de comunicação têm 
realizado transmissões remotas. 
Não é a mesma coisa, mas é o 
único recurso possível de preven-
ção contra o vírus maldito. Mesmo 
assim, muitos companheiros já 
foram infectados, infelizmente al-
guns perderam a vida. Nos clubes 
a situação é a mesma: jogadores, 
treinadores, demais integrantes 
das comissões técnica e até diri-
gentes testando positivo contra o 
coronavírus. É uma guerra difícil 
de ser vencida. 

Mas nem tudo está perdido. 
Em meio a esta tormenta, algo 
de bom aconteceu. O futebol 
feminino, sempre relegado a 
um segundo plano e olhado com 
estranheza por muitos, cresceu.

Deu um salto significativo 
de qualidade em termos de 
organização e investimento. 
A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) colocou gente 
competente para tomar conta 
do segmento, viabilizou recur-
sos próprios e de patrocina-
dores e mobilizou a imprensa 
esportiva. O resultado é extre-
mamente positivo.

O Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino foi dividido 
em duas séries. Na A1 com 16 
times das principais capitais. O 
Cruzeiro foi o representante de 
Minas. O Corinthians sagrou-
-se campeão. Na A2 com 36 
times cobrindo o Brasil inteiro. 
A final vai acontecer dia 31. 
América e Atlético foram os 
representantes de Minas, mas 
não conseguiram chegar as 
finais. A CBF custeou viagens, 
hospedagens e arbitragens. Os 
clubes fizeram contratos com 
jogadoras e comissões técnicas. 
Além de salário, bolsa de estu-
do e estrutura para dedicação 
total ao esporte.

No mesmo ritmo, a Federa-
ção Mineira de Futebol, apesar 
do calendário apertado, organi-
zou com grande sucesso a com-
petição regional. Desde 2005 
esta competição acontece, 
mas este ano a estrutura avan-
çou. Iniciado em Novembro, 
contando com a participação 
de América, Atlético, Cruzeiro 
e Ipatinga em jogos de ida e 
volta. A grande final aconteceu 
no último dia 19 no Mineirão. O 
Atlético conquistou o titulo ao 
vencer o Cruzeiro nos pênaltis. 
Da mesma forma, jogadores 
e comissões técnicas tiveram 
total apoio financeiro e de 
estrutura. 

Interessante é que tanto na 
competição nacional, como na 
regional, o interesse do público 
foi enorme, especialmente 
entre os jovens. Estima-se um 

aumento de 230% de partici-
pação dos torcedores nas redes 
sociais e nos meios tradicionais 
de informação. Emissoras de rá-
dio comunitárias e webs, além 
de várias plataformas digitais 
se mobilizaram para cobertura 
do evento ao vivo. Redes de 
televisão a nível nacional e 
estadual também entraram 
na cobertura, com programas 
e transmissões. Um razoável 
número de mulheres jornalis-
tas, que gostam do futebol, 
atuaram como narradoras, 
comentaristas e repórteres, 
mostrando alto conhecimento e 
competência. Jovens em inicio 
de carreira tiveram a oportu-
nidade rara de participar das 
coberturas em seus diversos 
formatos, ganhando experi-
ência e abrindo mercado de 
trabalho. Certamente não só no 
gramado, mas no jornalismo 
esportivo, vários talentos serão 
revelados ao longo dos anos. 

Segundo informações de 
institutos de pesquisas, mais 
de cinco milhões de pessoas 
acompanharam o futebol fe-
minino de forma rotineira. O 
mercado também está de olho 
no segmento. Empresas de 
grande porte já demonstram 
interesse em colar suas marcas 
no movimento. O certo é que 
o futebol feminino, mesmo 
com todas as dificuldades do 
momento, deu um belo salto de 
qualidade dentro e fora de cam-
po. Já é uma doce realidade. 
Tem tudo para se desenvolver 
muito mais. Fiquem atentos. A 
bola é delas. 

*Com meu abraço fraternal e 
virtual, desejo aos amigos leitores e 
aos companheiros da crônica esportiva 
os mais sinceros votos de boas festas. 
Que Deus ilumine os homens da ciência 
para que a esperada vacina paralise este 
vírus maldito. Que o novo ano chegue 
carregado de energias saudáveis, com 
muito amor, equilíbrio, saúde e trabalho 
para todos. Viva a vida.

Futel recomenda cuidados ao realizar 
atividades físicas durante o verão

Com a chegada do verão, os 
frequentadores do Parque do Sabiá  
em Uberlândia devem adotar alguns 
cuidados extras na prática de ativida-
des físicas ao ar livre. Isso porque a 
estação do ano – que se estende até 
20 de março – é marcada, sobretudo, 
por temperaturas bastante elevadas. 

Segundo o profissional de educa-
ção física da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
Robson Medeiros, esses cuidados são 
indispensáveis para todos que dese-
jam caminhar, correr ou pedalar no 
Parque do Sabiá. “Algumas medidas 
simples são de grande importância, 
como usar roupas leves e confortáveis 
e se hidratar antes, durante e após 
a atividade física. O uso de protetor 
solar também é necessário, mesmo 
que o sol esteja coberto por nuvens no 
momento da prática”, ressalta. Outra 
dica é que as pessoas diminuam o 
tempo de atividade física em até 20% 
em dias muito quentes e interrompam 

a atividade física imediatamente, caso 
sintam dores ou cãibras. 

Para quem deseja caminhar ou 
correr no Parque do Sabiá, a pista está 
liberada de segunda a sexta-feira, das 
5h às 22h, e aos sábados, das 5h às 
20h. Já os horários para a prática de 
ciclismo são das 10h às 16h, de segun-
da a sábado; das 22h à meia-noite, de 
segunda a sexta, e das 20h à meia-

-noite, aos sábados. Aos domingos e 
feriados, o Parque segue fechado.

 

medidas preventivas 
As medidas de prevenção diante da 

pandemia da COVID-19 continuam va-
lendo. O uso de máscaras é obrigatório 
para todos os frequentadores que, no 
momento de entrar no parque, têm sua 
temperatura aferida por profissionais 
da Futel. Também há orientação para 
que as pessoas mantenham distância 
mínima de dois metros entre si, usem 
álcool em gel (disponível nas portarias 
do parque) e levem garrafinhas com 
água, já que o uso de bebedouros 
está temporariamente suspenso. As 
pessoas em estado febril ou de febre 
não poderão entrar no local. 

As atividades esportivas coletivas – 
como futebol, futsal, vôlei e basquete 
– e o uso de piscinas, academias, 
quadras, Mundo da Criança e campos 
seguem suspensas.
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Futebol feminino: vingadoras
conquistam o campeonato mineiro

Em decisão emocionante, as 
Vingadoras se sagraram campeãs 
mineiras invictas de 2020 e fize-
ram a festa no Mineirão. A final 
foi disputada no final no dia 19 de 
dezembro, e decidida na disputa de 
pênaltis, vencida pelo Galo futebol 
Feminino por 5 a 3, depois de em-
pate por 2 a 2 no tempo normal. A 
taça foi erguida pela capitã Ilana.

Gabizinha abriu o placar para 
o Galo futebol Feminino aos 31 
minutos do primeiro tempo, com 
um belo gol de cobertura. As rivais 
marcaram aos 45 da etapa inicial e 
aos 37 do segundo tempo.

As Vingadoras pressionaram 
em busca do gol de empate e, 
nos acréscimos, tiveram um gol 
anulado em marcação bastante 
duvidosa da arbitragem. 

Quando tudo parecia perdido, 
aos 52, Marcella marcou o gol de 
empate em chute de fora da área 
e levou a decisão para os pênaltis. 

Nas penalidades, Joyce, Tati, 
Ilana, Karol e Dani converteram 
as cobranças e a goleira Amanda 
defendeu a cobrança de Duda.

Lorena e Milena foram as arti-
lheiras da equipe no Estadual, com 
dois gols cada. Também balança-
ram as redes na competição Flávia 
Pissaia, Flávia Gil, Isabella, Aline 
Guedes, Gabizinha e Marcella. 

O Galo Futebol Feminino 
fez a melhor campanha da fase 
classificatória e ainda teve desfal-
ques importantes para a decisão, 
como a zagueira Flávia Gil e a 
meio-campista Brenda. 

A capitã Ilana destacou o me-
recimento da equipe e aforça da 
camisa alvinegra: 

“Acho que a gente fez por 
merecer. Uma coisa que o Clube 
Atlético Mineiro me ensinou é lutar 
até o final porque essa camisa en-
verga varal e hoje a gente provou 
isso aqui. Acreditamos até o último 
minuto, encontramos o gol no final 
e, para as penalidades, a gente ha-
via treinado, sabia onde ia bater e 
estávamos confiantes. Então, esse 
troféu é merecido e vai para toda 
a Massa”, disse Ilana.

Muito emocionada, a coorde-
nadora do Galo Futebol Feminino, 
Nina Abreu, também exaltou a 
conquista das Vingadoras. “Muito 
obrigada a todos que confiaram 
no futebol feminino. Isso é co-
lheita, nem mais nem menos do 
que a gente merece. Obrigada 
Atlético, Sérgio Sette Câmara, Do-
mênico Bhering, Agência Galo de 
Comunicação, patrocinadores. É 
muita gente para agradecer. Esse 
título é do meu filho. Matheus, 
esse título é seu!”, dedicou a 
coordenadora. 

Para o técnico Hoffmann Túlio, 
o título foi bastante merecido 
pelo que as Vingadoras fizeram 
durante toda da competição. “Era 
o time que merecia, porque tinha a 
melhor campanha, contra o outro 
que tinha a obrigação porque é 
um time de A1 e era o atual cam-
peão. O clube que mais merecia 
levou. Tínhamos que levar, a gente 
merecia. É uma emoção muito 
grande conquistar esse título com 
as meninas, um ano diferente, com 
5 meses de trabalho remoto. Essas 
meninas merecem muito”, afirmou 
o treinador.

“Acho que
a gente fez
por merecer.
uma coisa
que o clube
Atlético
mineiro me
ensinou é
lutar até
o final”
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Técnico Lisca dispara contra arbitragem
após empate do América: “já é a sexta vez”

técnico reclamou com a árbitra edina Alves
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