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Maioria está pessimista em relação
à inflação e desemprego no Brasil

P

esquisa do Datafolha apontou que a maior parte da população segue
pessimista, principalmente, em relação à inflação e ao desemprego
no país. Para 72%, um recorde registrado, a inflação deve aumentar
nos próximos meses, assim como desemprego (57%). Para o professor de
comércio exterior, Leandro Silva, só uma união entre a classe política seria
capaz de mudar o cenário atual. “Economia não tem política, ideologia ou
partido. É importantíssimo que os grandes partidos políticos e suas lideranças
se unam em um projeto para tirar o país da recessão econômica de 2020 e
que parece perpetuar-se em 2021”, afirma.
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O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
A diferença clara é vista na questão econômica, quando
a distribuição de renda não é feita de maneira equivalente. “Existe um conjunto de fatores que causam
o problema. Um dos principais é a falta de oportunidades iguais. Não é possível ter ascensão social se
temos classes que possuem mais acesso à educação
de qualidade, moradia, saneamento básico e serviços
públicos essenciais, enquanto outras não têm”, avalia
Igor Macedo de Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais.

Empresários estão otimistas para mais
2 anos de administração Zema em MG

Mais de 90% dos brasileiros
consumiram chocolate no ano passado
Quem não ama um chocolate? O brasileiro provou que sim
em 2020. Prova disso é que a taxa de penetração do alimento
nos lares foi de 90,1%, segundo pesquisa realizada pelo Instituto
Kantar encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de
Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB). E mesmo com esse
alto número, ainda não somos consumidores assíduos. Mas isso
tende a mudar. “Temos uma indústria consolidada, que tem
oferecido inovações e produtos de qualidade, preparada para
atender este aumento de demanda”, explica o presidente da
ABICAB, Ubiracy Fonsêca.
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Os segmento empresarial avalia
que os 2 anos do governo Romeu Zema
(Novo) foram de muito sacrifício, exatamente por ter assumido o cargo quando
os cofres do estado estavam vazios. Mas,
os representantes desse setor também
apostam em uma nova performance
do chefe do Executivo estadual nesses
2 anos restantes, especialmente ampliando o raio de ações do governo
mineiro para diversas regiões. É o que
esperam o vice-presidente da Fiemg,
Fernando Coura; o presidente da CDL/
BH, Marcelo Souza e Silva; e o presidente
do Grupo Multimarcas Consórcios, Fabino Cazeca. De acordo com pesquisas
realizadas no final do ano, no geral, a
popularidade do governador é positiva.
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Prefeitura de Uberlândia não
para de realizar grandes obras
O prefeito Oldemo Leão
realizou quase duas
centenas de grandes
obras em 4 anos

Governador continua popular
no interior do estado
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Em 4 anos, a Prefeitura de
Uberlândia, sob o comando do
prefeito Odelmo Leão (PP), realizou 166 obras em todos os setores
da cidade. A capital do Triângulo
Mineiro cresceu e evoluiu por
meio de construções de novas
unidades de atendimento básico
de saúde, escolas, modernização
da mobilidade urbana, além de
retomar e entregar empreendimentos que foram paralisados
em gestões anteriores. “Assumi
o compromisso de retomar o
desenvolvimento do município
e foi o que fiz”, afirma Odelmo.

Omar Freire

Desigualdade social persiste
e afeta a vida da população

Cuidar da saúde é prioridade
para 35% do país neste ano
Em 2020 nunca se discutiu tanto sobre saúde e as marcas do ano que
passou ainda parecem refletir nas escolhas dos brasileiros em 2021. Isso
porque, segundo pesquisa divulgada pela Consumer Survey, ferramenta
do Google, 35% das pessoas elegeram cuidar da saúde como a principal
meta em 2021. Emagrecer e fazer exercícios físicos também aparecem na
pesquisa com 26% das respostas. Para a psiquiatra Kelly Robis, as metas
escolhidas podem ter relação com os traumas da pandemia. “De alguma
forma, o mundo todo parou para refletir sobre saúde durante a maior parte
do tempo. A sociedade sofre mudanças de acordo com assuntos que são
concernentes à realidade da nossa rotina”, explica.
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Entenda a desigualdade social
no Brasil e suas consequências
Daniel Amaro

É

Arquivo pessoal

bem perceptível a diferença entre as classes
sociais. Enquanto uns
tem muito e esbanjam
dinheiro, outros vivem com o
mínimo e não sabem se terão
o que comer no dia seguinte.
Isso porque a distribuição
de riquezas é bem desigual
e desencadeia uma série de
reflexos na sociedade em geral. Para falar sobre o tema,
o Edição do Brasil conversou
com Igor Macedo de Lucena
(foto), economista e doutor
em Relações Internacionais.

Quais são as razões da desigualdade
social no Brasil?

Por que a distribuição de renda é
desigual?

Existe um conjunto de fatores que causam o problema. Um dos principais é a questão da falta de oportunidades iguais. Não é possível ter ascensão social se
temos classes que possuem mais acesso à educação de
qualidade, moradia, saneamento básico e serviços públicos essenciais, enquanto outras não têm. Isso faz com
que a desigualdade social seja perpetuada. Quando as
pessoas têm oportunidades diferentes reflete na renda.
No Brasil, quando analisamos pelo G20, grupo de
países considerados as principais economias do mundo, percebemos que as de classe mais baixa ganham
um salário basicamente voltado para sua própria
subsistência. O valor é pequeno, pois a educação e a
escolaridade também foram inferiores. Ao observarmos a classe média, sua ascensão social acontece por
um salário maior, sendo assim conseguem poupar,
além de uma valorização imobiliária ao longo do
tempo. Já a classe mais alta não tem apenas um
salário bem maior como também uma participação
societária, aplicações financeiras, acessos a mercados
internacionais. Isso faz com que a própria posse desses
itens os tornem mais ricos no decorrer dos anos.
Uma análise dos últimos 30 anos comparando a
inflação dentro do G20 revela que o rendimento médio
das famílias foi de 0,6% para a classe média e 6,2%
para a classe alta. Isso significa que em três décadas
o déficit de desigualdade é de mais de 60%.

No passado, a ideia era que a sociedade voltada
para o ensino básico ou técnico geraria renda suficiente para as pessoas sobreviverem. Já no século XXI,
onde o mundo é mecanizado e automatizado, cada
vez mais o aumento de renda das famílias se dá pela
geração de novas tecnologias e a capacidade de desenvolvimento. Isso é um problema grande no Brasil,
pois poucas são as empresas e pessoas que possuem
alto nível de especialização. Temos uma força maior
de tecnologia, o que faz com que não tenhamos mais
sindicatos atuantes e eles também não tem robustez
para reivindicar melhores salários. A partir daí, a possibilidade de aumento fica diminuída. A equação é
simples: quanto maior a disparidade de renda, maior
a desigualdade social.

Existe alguma relação com o sistema
capitalista?
O trabalho da economia política neste ano é, sem
dúvida, entender tal fenômeno, que é natural e intrínseco
do capitalismo, e adotar políticas que sejam capazes de
aliviar esses efeitos. Ele é um sistema que funciona e foi
o modelo de produção que mais diminuiu a pobreza na
humanidade; todavia, ao longo da história, surgiram problemas como as crises financeiras, os monopólios e os oligopólios dentre outras dificuldades que foram ajustadas
dentro do sistema por meio de novas teorias e políticas
públicas inovadoras. O grande conflito é a distribuição
de riquezas que gera inúmeras adversidades sociais.

A pandemia da COVID-19 contribuiu
para o aumento da desigualdade?
Inicialmente sim, mas logo depois foram tomadas
algumas medidas para combater o problema. Tivemos
uma ingestão maciça de recursos para uma grande
parcela da sociedade. No entanto, uma preocupação
é se esses benefícios não forem continuados.

O que poderia ser feito para resolver
o problema?
Acho válido que as grandes empresas globais
poderiam ser taxadas, pois, muitas vezes, não pagam
os impostos reais que deveriam. Sou crítico a fazer
taxação a bens de luxo e grandes fortunas, pois isso
tira a riqueza do país. Os investidores saem em busca
de outras oportunidades. A melhor maneira para a
situação é criar elementos que deem mais renda direta
para a população. Por exemplo, incorporar o FGTS ao
salário. Também se houver a possibilidade de capitalizar os próprios recursos da Previdência por meio do
mercado privado, a desigualdade tende a diminuir,
visto que em longo tempo, a renda no futuro será
maior. A ideia é que essa desigualdade diminua ou
pelo menos pare de crescer com o decorrer dos anos.

“Não é possível ter ascensão social
se temos classes que possuem
mais acesso à educação
de qualidade, moradia,
saneamento básico e
serviços públicos essenciais,
enquanto outras não têm”
A desigualdade social resulta em
outras dificuldades?
Entre os reflexos está o aumento da violência,
gastos exacerbados com saúde, falta de educação de
qualidade, problemas de trânsito que podem gerar
mais custos para o governo, além de ineficiência do
setor público. Não há dúvidas que quanto mais desigual o Estado, piores são os problemas para se resolver
e mais caro fica para o contribuinte.

Você acredita que os brasileiros têm
consciência dessa desigualdade?
Eles possuem essa consciência e existe uma visão
bem clara sobre a desigualdade no país, mas, muitas
vezes, não sabem onde estão alocados. Pensam que
estão em uma situação de classe média, quando, na
verdade, já estão no topo da pirâmide social ou são
pobres e imaginam que estão em uma classe social
superior.

Existe alguma ação feita em outros
países que pode servir de modelo
para o Brasil?
Dentro do Brasil mesmo uma das possibilidades
em discussão é a criação de uma renda básica universal para grande parte da população. Aqueles ajudados
por programas como Bolsa Família e Auxílio Emergencial. Está na hora de acabarmos com a extrema
pobreza e diminuir a desigualdade social.

EDITORIAL

Sérgio Prates

Sinais positivos em Contagem

E

xperiente no posto por já haver exercido o cargo em duas
outras oportunidades, a prefeita de Contagem, Marília
Campos (PT), anunciou medidas visando minimizar os
efeitos negativos da pandemia. Em sua fala à imprensa,
a chefe do Executivo sinalizou a pretensão de priorizar o
combate à COVID-19 não apenas por conta da questão relacionada à
saúde das pessoas, mas também para ter um controle mais severo sobre
a situação, tendo como foco a retomada da vida aos hábitos normais
antecedentes ao coronavírus.
Para ela, esse cenário possibilitaria a chance de se construir uma
cidade com mais justiça social, garantido presteza no atendimento público. No que diz respeito ao funcionamento das escolas, Marília disse que
este é um assunto delicado e que requer um planejamento adequado,
especialmente levando em conta o que afirmam os infectologistas em
relação à transmissão da doença.
A prefeita debruçou nestes primeiros dias de sua administração
a cuidar também da renegociação da dívida dos comerciantes com a
prefeitura. Em Contagem, como no resto no Brasil, a inadimplência é
descomunal, principalmente no que se refere ao pagamento de impostos. O descontrole começou paralelamente ao período de isolamento
e, agora, Marília promete reavaliar a questão, um exemplo é sobre a
cobrança do IPTU.
Essa parece ser uma medida sensata. Afinal, o impacto na vida de
todos foi bastante danoso, especialmente para os empresários, uma vez
que muitos tiveram que fechar às portas e, lamentavelmente, encerrar
as atividades. No rastro disso, veio também o desemprego, fragilizando
a economia ao mesmo tempo em que o montante da arrecadação de
impostos diminuiu.
Indicando que chegou para fazer a diferença, a petista logo tratou
de criar um Comitê para Gestão de Riscos com objetivo de estabelecer
um colegiado para se dedicar a temas relacionados a problemas advindos das chuvas. O grupo ficará sob a égide da Secretaria Municipal de
Defesa Social, cuja pasta terá sob seu comando ações de proteção às
famílias presentes nas áreas de riscos em diferentes pontos da cidade.
Segundo Marília, a ideia é montar uma estrutura de apoio à população
menos favorecida durante o ano todo e não apenas neste período de
tempestades.
Em geral, as autoridades públicas falam muito e realizam pouco.
Espera-se que essas declarações de Marília, por ser prefeita de um dos
maiores municípios de Minas Gerais, sejam pra valer. Suas intenções
precisam sair do papel e, em caráter inquestionável, conquistar a
prática, proporcionando o bem-estar e a felicidade dos contagenses.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

2020 foi ano entre vírus e vermes. E, agora, 2021?
Espero que “pior do que está não fica”,
emblemática frase de Tiririca ao se candidatar
e ser eleito três vezes seguidas deputado federal,
finalmente se torne verdadeira. O veterano artista dos picadeiros, só – ou melhor já – participou
efetivamente da elaboração de um único projeto que virou lei, o de criação do Vale Cultura.
Quando troco o “só” pelo “já”, é porque o atual
presidente da República foi deputado exatos
27 anos, muito mais tempo do que Tiririca, e
teve… o dobro de projetos aprovados: dois!
Tentou concretizar outros, mas, por aberrações
latentes, sem êxito. É possível que reapareçam
na forma de decretos presidenciais, como o que
denomina de “Mar Presidente Médice” a faixa
das 12 as 200 milhas marítimas do mar territorial brasileiro, ou o que anistia multas aplicadas
aos militares por irregularidades na ocupação
de imóveis funcionais. E pasmem: em 1993 quis
tornar sem efeito o decreto que, um ano antes,
virou lei e homologou a demarcação da terra
indígena Yanomani. É antiga e mal disfarçada a
sua ojeriza contra índios e quilombolas.
Se, quando deputado, por completo
obscurantismo não entendeu os vetos às suas
incongruências, talvez seja a razão de tanto
interesse em emplacar nomes amigos, muito
amigos, para as presidências da Câmara e do
Senado. Tão devotados como o do Kássio com
K, que obteve cadeira vitalícia no Supremo
Tribunal Federal (STF), após comprovar capacidade de falsificador (vide o próprio currículo)
para se tornar membro vitalício da mais alta
corte de Justiça do país. Bastou assumir e
mostrou porque foi o escolhido do Planalto,
impondo derrotas à Lava-Jato, fazendo o possível e o impossível para beneficiar políticos
comprovadamente fichas sujas e seguindo
o estilo “num tô nem aí” para a gravidade
da COVID-19. Tanta insensatez assustou os
companheiros de cadeiras supremas, que o
enfrentaram quando defendeu com unhas e
dentes o deplorável decreto presidencial contra

a dignidade humana que separa alunos com
deficiência nas salas de aula.
Assim como a pandemia, quem entrou
para a história, em 2020, foi Bolsonaro. É
absurdamente anormal que a caricata figura
que responde processos penais internacionais
por crimes contra a humanidade, continue a se
jogar no meio do povo, sem máscara, se glorificando por formar aglomerações que infectam
e matam. Não bastasse endeusar seu malévolo
exemplo de desrespeitar medidas preventivas de
isolamento social em todas as horas e lugares,
sistematicamente insiste nas asneiras contra
vacinas. Mitomaníaco que é, se ufana ao festejar
absurdos, como o de pregar que quem tomar
vacina pode virar jacaré. Neste Brasil, onde
aliados e integrantes do governo garantem que
a Terra é plana, há quem acredite!
Arrogante por ter “qualidades masculinas”
(sic) reconhecidas, garantiu sobre suas decisões
do que taxou de gripezinha: “não errei uma.
Zero” (sic de novo). Lembro: o termo latino sic
significa transcrição exata de uso arcaico de
raciocínio lógico falho. Haja “sics”, portanto,
para o presidente!
Ao falastrão anticiência, motivos não faltam
para ser recordista de abismados memes e
chacotas diante de tanta ignorância. Tenta - e
está conseguindo, justiça lhe seja feita - ser líder
mundial do negacionismo, enquanto simultaneamente amplia seu desprezo à natureza e
preservação ambiental.
Taxado de fascista, o terrível ser é temido
como candidato à lista de piores vilões da
humanidade, ao lado de Átila, Bin Laden, Calígula, Eichmann, Hitler, Herodes, Idi Amin, Jim
Jones, Nero (a Amazônia que o diga!)… Exageros à parte, uma das últimas e frequentes
críticas internacionais veio da Organized Crime
and Corruption Reporting Project. No penúltimo dia de 2020, o consórcio internacional de
mídia independente e jornalismo investigativo
elegeu Bolsonaro como o “Corrupto do Ano

no Mundo”, detalhando que ele se cerca de
figuras devassas como os filhos, e destacando
o esquema de destruição da Amazônia para
enriquecer os piores proprietários de terras
do Brasil.
Neste país aloucado, reaparece a figura
de Roberto Jefferson, que anos atrás ganhou
simpatia ao posar de bom ladrão, mas agora
escancarou de vez sua sanha criminosa, ao
defender que ministros do Supremo que não
se aliam a Bolsonaro sejam tirados de lá à bala.
Por sua vez, milhões de antigos partidários
reconhecem que foram enganados ao votar e
apoiar a estranha figura que habita o Planalto.
Entre os ainda adeptos do armamentista lobo
mau que se traveste de cordeiro, há muita gente
de bem - que diminui em número dia-a-dia, ante
o tsunami de erros fatais, obscuros interesses
familiares e posturas homofóbicas.
Vilões históricos deixam patente que a
ignorância sempre consegue incautos seguidores aos nefastos que infestam e dizimam
a natureza e a vida humana. No Brasil de
agora, enfrentar a era do vírus é agravada
pela hecatombe administrativa liderada pelos
interessados em se perpetuar no poder e são
totalmente negligentes em relação à pandemia. Se somando ao desprezo à ciência e à
vida dos que chegam ao cúmulo de zombar da
dor e do luto que envolve 200 mil mortos pela
COVID, também enfrentamos níveis epidêmicos
de violência bélica, com até crianças sendo
trucidadas por balas perdidas ou a elas endereçadas. E o que faz o presidente? Comprova sua
insensatez incentivando e facilitando a venda e
o porte de armas!
Bem distintas, começamos o artigo com
uma frase, terminamos com outra. Para enfrentar tais desplantes e sobreviver, nos resta o misto
de alerta e esperança definido por Michelle
Obama (página 358 de “Minha História”): “O
luto e a resiliência vivem juntos”. Sim 2021. A era
dos vírus e vermes vai passar!
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Clandestinos na rodoviária

Presidente da CDL/ BH,
Marcelo de Souza e Silva

Presidente do Grupo Multimarcas
Consórcios, Fabiano Cazeca

Vice-presidente da Fiemg, Fernando Coura

Empresários avaliam os 2 anos da
administração do governador Zema

N

Eujacio Silva

em mesmo a crise sanitária foi capaz de
tirar o verniz do governador mineiro Romeu Zema (Novo). Nesses 2 anos, ele se
firmou como um administrador austero,
com as mãos e o pensamento comprometidos com
a seriedade da causa pública. Provavelmente, essas
características são a motivação para a sua avaliação
positiva em todas as regiões do estado. Nas cidades
mais distantes de Belo Horizonte, o seu estilo de
cidadão simples conquistou os mais humildes, que
enxergam nele o semblante de um autêntico mineiro,
com um viés diferente na hora de governar.

Zema e os empresários
O segmento empresarial mineiro e belo-horizontino está confiante nas ações do governador mineiro.
De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de
Souza e Silva, o saldo desses 2 primeiros anos do
governo é positivo. “Zema herdou um estado com
uma situação financeira extremamente delicada e,

de imediato, teve de administrar a crise provocada
pela tragédia de Brumadinho. No primeiro ano conseguiu pactuar com os prefeitos o pagamento da dívida
com os municípios, além de ampliar, gradativamente,
o número de servidores que estão recebendo em dia
os seus pagamentos”.
O presidente da CDL/BH acrescenta ainda que,
na pandemia, Minas é a região que apresenta os
melhores indicadores. “O estado tem buscado novas
atrações de investimentos e, consequentemente, a
geração de emprego e renda. Outra ação importante
que, inclusive, tem a participação da CDL/BH é o programa ‘Minas Livre para Crescer’, com o objetivo de
simplificar e desburocratizar os processos, tornando o
estado mais atrativo para novos empreendimentos”.
O vice-presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e presidente
do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas
Gerais (Sindiextra-MG), Fernando Coura, também
demonstra positividade ao comentar sobre os 2
anos da atual administração estadual. “Durante
esse período, Zema tem demonstrado a completa
austeridade. Ele construiu um governo aberto ao
diálogo e que procura atuar nas questões estruturais,
valorizando a indústria existente no estado. Estamos

observando grandes investimentos em energia solar,
aportes significativos em centros de distribuição,
que são geradores de impostos, inclusive mediante
o incentivo à instalação de fábricas de diversos produtos em Minas”.
Coura acredita que Zema pode colocar o estado
no rumo certo. “Além disso, ele tem como objetivo
principal algo que concordo: a manutenção em dia
do pagamento dos funcionários. Essa é uma forma de
apoiar claramente os servidores públicos. Fora tudo
isso, o governador vem melhorando o diálogo com
a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG), além de outras entidades, como é o caso da
Fiemg, onde temos uma parceria”.
Para o empresário Fabiano Cazeca, o governador
está arrumando a casa até hoje, mas, vai demonstrar ao final sua competência de administrador, o
que sempre fez, com sucesso, na iniciativa privada.
“Zema teve dificuldades no início de seu governo em
função de ter encontrado o estado totalmente falido
e por falta de experiência política, principalmente
na ALMG. Contudo, nos últimos meses, ele melhorou bastante essa relação e promete um governo
diferente nesses 2 últimos anos restantes de sua
administração”, finaliza.

Divulgação

Candidatura de Alexandre Kalil ao
governo de Minas já é realidade
Tércio Amaral

N

ovamente a união dos políticos mineiros está
fazendo história. E esta proeza pode ter criado
condições necessárias para o crescimento
da candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM)
rumo à presidência do Senado. Afinal, seu encontro,
semana passada, como o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), foi notícia em todo o Brasil. Os
grandes veículos da mídia informaram a decisão do
PSD em apoiar o nome de Pacheco na corrida pela
titularidade da Câmara Alta do Congresso Nacional.
O PSD, cujo presidente nacional é o ex-ministro
Gilberto Kassab, tem a segunda maior bancada de
senadores, só perdendo para o MDB. Diante deste
quadro, em Brasília, os comentários indicam que
Pacheco já está sendo considerado vitorioso em sua
pretensão de se tornar o comandante do Senado
brasileiro.

Prefeito de Belo Horizonte fez as pazes
com o senador Rodrigo Pacheco

Jogada de mestre
O desenho dessa aproximação aconteceu ainda
na virada do ano, quando Kassab sondou se Kalil
aceitaria conversar com Pacheco sobre um possível
apoio do PSD. E, ao que tudo indica, o prefeito de
BH foi susceptível ao tema. Até porque, caso vetasse, não haveria a possibilidade do partido declarar
apoio ao democrata. Ao adotar a decisão de acolher
a aproximação com seu ex-adversário político, Kalil
abriu uma enorme porta no seu projeto pela disputa
ao governo de Minas.
No meandro da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais (ALMG), caixa de ressonância da política mineira, o assunto foi comentado durante toda a
semana. E, inclusive, alguns parlamentares até então
céticos ao plano do prefeito na disputa pelo Palácio
Liberdade, já estão reavaliando seus conceitos. Para
muitos, ele demonstrou que, mesmo sendo novato
no meio político, já está se fortalecendo como um
habilidoso articulador.

Mauro Bomfim
Advogado especialista em Direito Eleitoral

Antes, a responsabilidade era do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), mas,
agora, muito provavelmente o tema deve ser tratado com a
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig), empresa do governo que administra a Rodoviária
de Belo Horizonte, onde, de tempos para cá, aumentou muito a
quantidade de pessoas oferecendo transportes irregulares para
quase todas as regiões do estado, especialmente para o Norte
de Minas e Vale do Jequitinhonha. Eles abordam qualquer um
que esteja transitando no local sem a menor cerimônia. Esses
clandestinos tem a responsabilidade apenas em oferecer a
passagem, mas nada falam sobre a segurança dos veículos,
que quase sempre são velhos e com problemas de toda ordem,
colocando em risco a vida das pessoas. Até quando?

Distorção de preço
Efetivamente, as pessoas precisam protestar contra certos
abusos. Veja este caso, o valor da passagem de ônibus no trecho de Brumadinho para a cidade vizinha de Mário Campos, a
apenas 12 quilômetros, é de R$ 10,35. O mesmo preço cobrado
em todo o percurso compreendido entre Brumadinho a Belo
Horizonte, com mais de 60 quilômetros de estrada. Com a
palavra, o megaempresário Rubens Lessa, o poderoso homem
da Saritur, empresa responsável pelo transporte na área.

Brant isolado
Nem mesmo nas poucas rodas e restritas comemorações
de final de ano, o vice-governador Paulo Brant foi visto ao
lado de membros do governo estadual. Isso pode ser entendido como um distanciamento cada vez maior entre ele e o
governador Romeu Zema (Novo). A conferir...

Águas da Copasa
A instalação de adutora para captação de água na localidade da Ponte das Almorreimas no Rio Paraopeba, em Brumadinho, para abastecer o Sistema Serra Azul, que fornece água
para a região metropolitana de Belo Horizonte, está atrasada.
O prazo previsto era final de 2020, mas já se fala em meados
de 2021. Situação complicada, viu!?

Mercantil x Itaú
Há cerca de 4 anos, o Banco Itaú adquiriu o controle acionário do Banco BMG. Agora, em São Paulo, os comentários
indicam que a volúpia dos banqueiros daquela instituição se
direciona para cima de outra organização financeira mineira,
desta vez, o Banco Mercantil do Brasil. Esta é uma informação
difícil de ser confirmada, mas como diz aquele velho ditado
popular: “onde há fumaça, há fogo”.

Política em BH
O prefeito Alexandre Kalil (PSD) teria apoiado de maneira
discreta a reeleição da atual presidente da Câmara Municipal
de Belo horizonte (CMBH), Nely Aquino (Podemos). Mas,
mesmo assim, a presidente agora faz parte de um grupo denominado de Democracia e Independência, composto por seis
parlamentares. Eles querem atuar de maneira mais distante do
Executivo. Aliás, o mentor é o ex-presidente da Casa, Henrique
Braga (PSDB). Isso ainda vai dar xabu...

Vacinação complicada
O cientista político Ricardo Sennes, debatendo diversos
assuntos na TV Cultura, comentou: “o Ministério da Saúde
demorou muito em tomar providências visando o início da
vacinação contra a COVID-19. Agora, fica correndo atrás de 2
mil doses de vacinas da Índia. Mas, isso não resolve nem 1%
da demanda. O governo federal falhou”, disparou.

Bonifácio de Andrada e a política helenista
O desaparecimento de Bonifácio de Andrada enterra com ele o protótipo do político
helenista. Raros são os homens públicos que
cultivam o gosto ático das boas letras, o
domínio da palavra, do vernáculo clássico, o
cabedal severo do estudo, a sistematização da
tessitura de suas ideias, não fora Andradinha,
como era carinhosamente chamado nas greis,
um helenista de voos alcandorados.
Tratadista, professor, mestre da ciência
política, catedrático em direito constitucional,
sua a palavra adamantina assombrou as Casas
Legislativas onde pontificou durante 65 anos de
tribuna parlamentar. Técnica aliada ao verno
alado, a precisão de conceitos, sua facúndia
indicou rumos e influenciou gerações.
De José Bonifácio, o Patriarca, herdou a
marca do gênio capaz de descobrir fórmulas
políticas engenhosas e práticas para debelar
a ruptura institucional do regime. Um homem
que gravou seu sinete nos arranjos constitucionais da Abertura, da Nova República e da
Constituinte de 88. Um estadista na exata
justaposição adotada por Carlyle, a descobrir
sempre no desenvolvimento da civilização a
marca dos heróis e dos gênios, como a dos que
se obstinam em aplicar aos fatos históricos os
métodos das ciências naturais.
De José Bonifácio, o Moço, hauriu a seiva
do argumentador frisante, mas elegante nos
apartes e no contraditório ao temperar o aço
de seu florete, não esgrimisse aquele Senador
do Império com verdadeiros titãs da oratória
parlamentar,, tais como Joaquim Nabuco, Silveira Martins, Teófilo Otoni, Acaiaba Montezuma, Sales Torres Homem, Bernardo Pereira de

Vasconcellos, até se consagrar, José Bonifácio
de Andrada e Silva, o Moço, como primus
inter pares entre os oradores políticos das três
últimas décadas da Monarquia brasileira.
Ainda ecoam nas profundezas dos anais do
velho Senado aquele momento de celsitude da
oratória parlamentar, quando José Bonifácio,
o Moço analisa o projeto Saraiva-Cotegipe:
“A fisionomia do projeto é característica e
dúplice: ele contempla ao mesmo tempo as
sombras do ocidente e as auroras do oriente,
novo deus da fabula, confundindo nos horizontes que abraça com o seu olhar todos os
pontos do quadrante, ou criação fantástica
dos visionários demoníacos encerrando duas
faces em um mesmo rosto, a escravidão a
pedir a liberdade, e a liberdade a perpetuar
a escravidão!”.
A despeito, porém, de sua dimensão histórica, os homens têm, sobretudo os de forte
personalidade, o poder de projetá-la sobre os
acontecimento.
Começou sua carreira política como vereador em Barbacena, de 1954 a 1958. Deputado
Estadual em Minas Gerais, de 1959 a 1975 e
deputado federal recordista de mandatos, dez
ao todo, de 1979 a 2019.
Com essa profunda alteração do regime
eleitoral, a eloquência parlamentar, durante·
cerca de vinte anos adquire em Westminster
aspectos dramáticos de uma luta de gigantes.
Gladstone e Disraeli, representantes de tendências espirituais opostas, grave, austero e puritano um, - aparentemente frívolo, displicente e
sarcástico o segundo, concentram em si a. força
dos -P9.rti-dos e se revezam no poder como as

conchas de uma balança que 6ra sobem, 6ra
descem, ao peso da influência momentânea
das maiorias parlamentares.
Desses tempos em que a palavra humana
só encontrava um limite-a própria consciência;
em que o direito da vitória assentava antes de
tudo no direito do debate, em que se podia
ainda descobrir no seio da velhice a mocidade
dos entusiasmos patrióticos, como o sorriso
profético que ás vezes ilumina o rosto dos que
morrem na fé de sua vida, ou a flor que rebentasse isolada nas geleiras desertas.
Faleceu, no início da noite de terça-feira
5/1, o ex-deputado federal Bonifácio Andrada.
Internado desde o dia 16 de dezembro de 2020,
o barbacenense chegou a ser diagnosticado
com a Covid-19, recuperou da doença, mas não
resistiu às complicações.
César rivalizava com os maiores oradores;
e Augusto tinha pronta e fluente a eloquência
necessária a um imperador. Tibério era um
mestre em medir as palavras, quando queria
expressar vigor, ou quando era deliberadamente ambíguo. Mesmo a mente perturbada
de Calígula não corrompeu sua fluência. E
quando Cláudio discorria sobre seus assuntos,
a elegância não lhe faltava.
Desses tempos em que a palavra humana
só encontrava um limite-a própria consciência;
em que o direito da vitória assentava antes de
tudo no direito do debate, em que se podia
ainda descobrir no seio da velhice a mocidade
dos entusiasmos patrióticos, como o sorriso
profético que ás vezes ilumina o rosto dos que
morrem na fé de sua vida, ou a flor que rebentasse isolada nas geleiras desertas.

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.
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Direção carioca
No âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais (ALMG), fala-se que grande parte da diretoria da Copasa,
uma empresa genuinamente prestadora de serviço em Minas,
é do Rio de Janeiro. Nada contra os cariocas, mas em nosso estado existem tantas pessoas qualificadas, não é mesmo, gente?

Deputado apático
Tido como um parlamentar de grandes feitos, o retorno de
Virgílio Guimarães (PT) como deputado estadual foi eivado de
expectativas. No entanto, decorridos 2 anos, o que se percebe
é uma atuação efetivamente discreta do parlamentar, em
nada lembrando aquele político eufórico, de contestação e de
arroubos fortes do passado. Coisas da política mineira!

Mudanças no governo
O ano novo começou com saída de José Geraldo de Oliveira Prado do posto de secretário ajunto da Secretaria de
Governo do Estado. Acontece que circula, nos meandros políticos, a informação de que o governador Romeu Zema (Novo)
pretende fazer mais alterações em sua equipe de governo. É
aguardar e conferir...

Sem articulação
Até novembro, o nome do senador Antonio Anastasia
(PSD) era lembrado para disputar a presidência do Senado,
já que, atualmente, ele é o vice-presidente da Casa. Mas,
certamente, lhe faltaram tirocínio político e articulação com
os demais pares. Outro mineiro, o senador Rodrigo Pacheco
(DEM) entrou em cena e com possibilidade de ocupar o posto.

Shopping Oiapoque
As autoridades, especialmente a polícia sabe que no
Shopping Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte, grande
parte da mercadoria vendida é de origem duvidosa, mas,
mesmo assim, nada ou muito pouco é feito para combater
tais irregularidades. Até quando?

Política em Brasília
Se for eleito presidente da Câmara, o deputado Baleia Rossi
(MDB) não terá alinhamento geral com o Palácio do Planalto,
mas também não será o opositor ferrenho ao presidente Jair
Bolsonaro. Essa é a opinião dos jornalistas da crônica política.

Política municipal
Nomeado secretário de Governo do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), o ex-presidente da ALMG Adalclever Lopes
(MDB) ficará diretamente ligado à articulação política. Segundo
se comenta nos bastidores da prefeitura, o relacionamento
com os vereadores será uma tarefa a ser coordenada pelo
vice-prefeito, Fuad Noman (PSD).

Planalto falhou
Segundo análise feita por diversos economistas, o governo
federal deveria ter jogado pesado para poder aprovar as reformas Administrativa e Fiscal no Congresso. “Agora, neste limiar
de 2021, tudo vai ser mais difícil, embora os temas sejam importantes para equilibrar as contas do governo”, é o que dizem.
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90,1% da população consumiu
chocolate dentro de casa em 2020
Pixabay
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Nat Macedo
Tim Maia já dizia: “eu só quero chocolate”. E, ao que tudo indica, os brasileiros
parecem concordar com ele. É que entre
janeiro e setembro de 2020, a taxa de penetração do alimento nos lares foi de 90,1%,
segundo pesquisa realizada pelo Instituto
Kantar encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim
e Balas (ABICAB).
Quando se trata do consumo fora de casa, o
produto teve um crescimento de 3,1% e chegou
a 65,9% de penetração. Os dados também
mostram que a média mensal de brasileiros
que compram chocolate é de 55,4%.
O faturamento da categoria cresceu 9% no
comparativo com o mesmo período de 2019,
atingindo o valor de R$ 5,4 bilhões até setembro, estimulado pelo consumo doméstico. De
acordo com dados da consultoria, a frequência
de compra aumentou 4% no período, com os
compradores visitando o ponto de venda cerca
de 13 vezes nos últimos 12 meses.

“As empresas foram
rápidas em estruturar
canais de venda
on-line, parcerias
com marketplaces
e aplicativos de
entrega. Houve
muitas soluções
criativas, como
atendimento por
WhatsApp e
até drive-thru”

Faturamento da categoria chocolate cresceu 9% quando comparado ao mesmo período de 2019
O presidente da ABICAB, Ubiracy Fonsêca,
explica que, entre os meses de janeiro a setembro de 2020, foi notada uma retração de 14,3%
no que se refere a produção, o que mostra um
impacto negativo da pandemia sobre o setor.
“No entanto, nesse mesmo período, 90,1% dos
brasileiros consumiram chocolate em casa, o
que comprovou resiliência do segmento”.
Ele acrescenta que, no terceiro trimestre de
2020, foram produzidas 108,7 mil toneladas
do produto. “Isso mostra um crescimento de
1,97% em relação ao mesmo período de 2019”.
Fonsêca diz ainda que, quando a pandemia
chegou, a produção de Páscoa estava praticamente pronta. “As empresas foram rápidas em
estruturar canais de venda on-line, parcerias
com marketplaces e aplicativos de entrega.
Houve muitas soluções criativas, como atendimento por WhatsApp e até drive-thru. O foco
foi ampliar as opções de acesso ao produto,
de forma responsável, para que o consumidor
pudesse escolher o canal mais seguro para a
compra”.
Ele atribui o aumento do consumo dentro
de casa a um novo comportamento identificado
durante a pandemia. “As pessoas começaram a

dar preferência ao comércio de vizinhança, ou
seja, pontos de venda próximos às suas casas”.
A retomada do comércio impactou no consumo fora de casa. “O chocolate é um produto
de indulgência. Por conta disso, com a flexibilização do isolamento social, houve também
uma retomada das vendas dos produtos em
check-out de lanchonetes e restaurantes”.
Segundo o presidente, quando comparado
a outros mercados, o brasileiro ainda consome
pouco chocolate, mas, atualmente, o segmento
apresenta potencial crescimento. “Temos uma
indústria consolidada, que tem oferecido inovações e produtos de qualidade, preparada para
atender este aumento de demanda”.
Apesar da associação não trabalhar com
dados preditivos, Fonsêca acredita que o setor
de confectionery, em geral - que abarca as três
categorias representadas pela entidade, chocolates, amendoim e balas -, tem potencial de se
recuperar bem com o fim do isolamento social.
“É um setor com empresas sólidas, que estão
sempre inovando e acompanham de perto a
evolução do perfil do consumidor para oferecer
produtos que atendam suas preferências e necessidades”, conclui.

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

Por que não...
Lemos e assistimos aos noticiários e só
vemos as mazelas locais, só desgraças. Se
compararmos com as vantagens estratégicas
teremos outra visão. Temos um dos melhores
sistemas bancários do mundo, um dos mais
sólidos sistemas de seguros do mundo, algo que
não consideramos, mas pensem o mundo sem
seguro, um dia sem seguro.
Costumamos nos comparar com Europa
e EUA. Mas os investidores internacionais,
principalmente os que estão nestes países, nos
comparam às Filipinas, Coréia, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Sri Lanka e outros. Analisam
suas vantagens comparativas com o que nós
temos. Pouco se fala hoje sobre os BRICS. Com a
mudança da matriz energética no mundo, principalmente a dependência da Europa para com
o petróleo e gás da Rússia, que cada vez mais
perde a sua importância. A energia fotovoltaica
solar será o futuro do mundo. Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China são considerados os destaques deste futuro e o Brasil é o único ocidental
entre eles. Mercados maduros, onde o aumento
do consumo é equivalente ao incremento da
população, como os EUA, Europa tradicional,
Inglaterra e Japão, é onde estão as grandes
empresas multinacionais, as maiores investidoras do mundo. Precisam desesperadamente
dos mercados emergentes, onde o aumento do
consumo é maior que o crescimento da população. O grande problema que estes mercados
maduros enfrentam é quanto ao crescimento
populacional, bem aquém do necessário. Por
isto, a grande discussão é quanto à imigração,
pois as empresas pressionam os governos para

ter a quem vender. E isto está acontecendo
aqui, vemos os exemplos de uma Volkswagen
crescendo 35% no 1° semestre e fazendo um
investimento de US$ 9 bilhões em sua fábrica
em Curitiba, fazendo o primeiro SUV e lançando
mais 12 novos modelos; a General Motors vai
dobrar os investimentos; a Toyota vai lançar o
Yanis; será que este pessoal é louco? Gostam de
rasgar dinheiro? Não entendem da realidade do
nosso país? Ou será que se compararmos com o
mundo concluímos que a grande maioria está
em situação muito pior que a nossa.
No nível Brasil, 82% da elite brasileira, aqueles que ganham mais de 20 salários mínimos,
o pai era tecnicamente pobre, com ganho em
torno de um salário mínimo. Só 18% da elite
vieram da elite.
A Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, 1652 dialetos, 325 idiomas sendo 25
oficiais, não se falam, além de seus sérios
problemas da diversidade de religiões, seitas,
castas e o maior problema de saúde pública do
mundo. Os seus problemas de fronteira com a
Indonésia são uma realidade. Esta sua vizinha
indigesta é o maior país islâmico do mundo,
invadindo e a caminho de uma grande guerra
étnica e religiosa nos próximos anos. Qual a
multinacional disposta a se instalar e a investir
em um ambiente deste?
A China é uma caixa preta, seus dados não
são confiáveis, pois são manuseados por um governo fechado que divulgam os dados dentro da
sua conveniência. Turquia e Filipinas estão cada
qual também com sérios problemas étnicos e
religiosos, além de fronteiriços.

E o nosso Brasil, por que não? 17mil km de
fronteira seca sem nenhum problema com os
vizinhos. Ainda sem problemas étnicos e religiosos, uma língua única em todo o território, imunes ao fundamentalismo nem da esquerda nem
da direita. Somos a terceira maior democracia
do mundo. Temos 8.544 mil km2, vejam o nosso
tamanho comparado com outros. Creio que já
viram o mapa geográfico do Brasil comparando
o tamanho dos estados com vários países. Segundo o Banco Mundial, nos próximos 50 anos
seremos a quinta maior economia do mundo.
No momento somos a oitava. A ONU tem 193
países membros. Se somos a 8ª economia do
mundo, temos que ser respeitados.
Nem vamos falar aqui da importância do
agronegócio, assunto que nos dedicamos em
outro artigo no ano passado. Aliando ciência e
tecnologia, vem quebrando recordes e recordes
de produção. Somos campeões mundiais na
produção e exportação de açúcar, café, suco
de laranja, tabaco, carne bovina, soja, etanol e
etc. Está condenado a ser o maior produtor de
alimentos do mundo. Temos mais terra agriculturável do que os EUA e Rússia, sem falar nas
reservas aquíferas. As duas maiores do mundo
estão aqui, uma na Amazônia e a outra indo
do sudeste até a Argentina. Comenta-se que a
próxima guerra mundial será pela água.
A hora que o Brasil souber aproveitar as suas
vantagens comparativas, com as riquezas que
temos, dificilmente o capital estrangeiro deixará
de assinar presença em nossas terras. Temos
sim vários problemas internos, mas pergunto:
somos os únicos?
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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stamos na primeira semana do ano, mas os reflexos
da COVID-19 ainda parecem distantes do fim, já
que não se tem uma data de início
da vacinação no país. Este cenário
assombra as expectativas dos
brasileiros em relação à economia
tanto que uma pesquisa do Datafolha apontou que a maior parte
da população segue pessimista,
principalmente, em relação à
inflação e ao desemprego.
Segundo a pesquisa, a expectativa de que a inflação vai aumentar
nos próximos meses vem crescendo
e registrou o patamar recorde de
72%. Em dezembro de 2019, esse índice era de 52%. Já a perspectiva de
que o desemprego possa alcançar
patamares ainda maiores em 2021
continua majoritária e oscilou para
57%, era 42% há um ano.
O professor de comércio exterior, Leandro Silva, explica que a
inflação é determinada por duas
variáveis: excesso de consumo ou
desabastecimento. “Os dados do
meio empresarial mostram que
têm faltado matérias-primas. Elas
podem estar ocorrendo por uma série de motivos, desde a exportação
para outros países até a produção
mundial ter caído devido à pandemia, o que é natural e faz com que
o mercado sofra desabastecimento.
Esse processo, naturalmente, faz
com que ocorra uma diferença
entre a cotação da moeda de um

país e a de outro (ágio) nos preços e
temos uma piora sensível de vários
produtos que compõem a cesta
básica do Brasil e que, infelizmente,
são precificados no dólar. A moeda
americana vem, continuamente,
subindo e isso impacta as gôndolas
brasileiras”, esclarece.
Em relação ao desemprego,
Paulo Caus, economista de uma
empresa especializada em assessoria de investimentos, é mais otimista. “O desemprego depende muito
do nível de atividade econômica.
Temos um ambiente altamente
estimulativo, com os juros na sua
mínima histórica e estamos vindo
de uma enxurrada de liquidez na
economia devido às medidas de
contenção da pandemia, com isso,
é de se esperar que o Brasil tenha
um bom ano em termos de crescimento econômico, o que teria como
consequência direta uma redução
do desemprego”, acredita.
Ainda segundo o Datafolha,
a expectativa de que o poder de
compra dos salários irá diminuir
alcançou o patamar recorde de 45%,
índice que em 2019 era de 32%. Para
33%, o poder de compra dos salários
ficará igual e para 18% irá aumentar.
Silva concorda que o consumidor vai sentir seu poder de compra
cair. “O pessimismo do brasileiro
ocorre por isso. Se antes, ele já
sentia que o dinheiro vinha perdendo valor, em 2020 a piora da
situação econômica aconteceu de
maneira mais nítida. O salário não
subiu proporcionalmente ao custo
de vida”, diz.
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Brasileiros estão pessimistas sobre
inflação e desemprego em 2021

“Se não houver
uma união política
empenhada em
fazer a economia
girar, teremos
um Titanic
econômico em 2021”

Um dos baques que a economia
brasileira deve sentir é o fim do auxílio emergencial. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) mostrou que, em novembro,
27,45% dos domicílios brasileiros
não tiveram renda proveniente do
trabalho e 4,32% contaram apenas
com o benefício para financiar suas
contas, o que corresponde a cerca
de 2,95 milhões de famílias.
“Essa é a lacuna mais questionada e que mais preocupa não só
o empresariado, mas também os
economistas. Teremos um desabastecimento na economia de R$ 360
bilhões vindos do auxílio. Se essa
ajuda não se perpetuar ao mesmo
tempo em que a economia não
voltar a engatilhar, e possivelmente
não irá facilmente devido à continuidade da pandemia e a demora da
vacinação, o retrato atual de 2021,
com os dados que temos em mãos,
neste momento, não é amistoso.
Se não houver uma união política
empenhada em fazer a economia
girar, teremos um Titanic econômico
em 2021”, acredita o professor.
Caus acredita que o momento
é propício para que a economia
volte aos trilhos. “Os juros nunca
foram tão baixos e mais do que
isso, nunca houve um cenário onde
praticamente o mundo inteiro
apresentasse essa realidade ao
mesmo tempo. Isso é ótimo para o
desenvolvimento econômico, pois
torna viável uma série de investimentos que geram ciclos virtuosos
de geração de emprego e renda
que, por consequência, ocasionam

mais emprego e renda. Todavia,
o Brasil tem um problema sério,
que vai pautar essas decisões de
investimento e inclusive tornar ou
não viável a manutenção dos juros
baixos. O endividamento do Governo se encontrava em níveis que já
demandavam reformas administrativas e fiscais no início de 2020 e,
depois dos gastos para contenção
da pandemia, essa necessidade se
tornou urgente. O endereçamento
correto do problema de endividamento do Brasil será determinante
em todas as esferas do crescimento
econômico saudável”.
Já para Silva, uma recuperação
econômica do país depende de
uma união dos políticos. “Economia não tem política, ideologia ou
partido. É importantíssimo que os
grandes partidos e suas lideranças
se unam em um projeto para tirar
o país da recessão econômica de
2020 e que parece perpetuar-se
em 2021. Se nada for feito, em
termos de saúde, por exemplo,
uma vacinação acelerada para
que a economia possa andar com
as próprias pernas e não viver utilizando recursos governamentais,
as expectativas do próximo ano
não são boas. Se não houver uma
maturidade dos governantes, em
nível federal, estadual e municipal, podemos caminhar para um
ano com os maiores números de
desemprego e de mortalidade
de empresas. Porém, estamos na
primeira semana de janeiro, ainda
temos condições de muito ser feito
para que 2021 seja salvo”, acredita.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Muita gente questiona o Papa Francisco que, desde sua
escolha para o cargo, nunca mais voltou à Argentina. Ele já veio
ao Brasil e a outros países latino-americanos, mas não voltou a
Buenos Aires. Agora, com a decisão sobre o aborto em seu país,
o Papa definitivamente tirou a Argentina de sua rota de viagens.
Fuad Noman vai ser prefeito brevemente. Ele é um dos nomes mais importantes na equipe de Alexandre Kalil (PSD). É bom
lembrar que quando Aécio Neves comemorou déficit zero em seu
governo, o então secretário da Fazenda era Noman. Aliás, ele já
disse que para o desenvolvimento da cidade vai conversar com
todas as autoridades do país.

Dr. Marcelo Leonardo e sua
esposa, Dra. Vânia Leonardo

Cristiano e Marcio Mol que, com
muita desenvoltura, comandaram
mais um Réveillon no Hotel Fazenda
Horizonte Belo, em Brumadinho

O ABORTO NA ARGENTINA - Tem sido festejado pela chamada mídia
progressista, a decisão do Congresso Argentino que aprovou oficialmente o aborto. A prática é muito mais uma questão de ética e direito à vida
de um ser que não pode decidir o seu destino. Quantos abortos naturais
acontecem com mulheres que desejam ter filhos e não conseguem?
Outras ganham a oportunidade de ser mãe e decidem expurgar o feto
ainda com semanas de gestação. É claro que entendemos muito bem
os casos de estupro e outras mazelas, onde as mulheres não devem
ser obrigadas a criar um filho que não desejam por não ter vindo de
uma relação de puro amor. Parece que se comemorou o direito de
matar, quando vimos manifestantes de bandeira na mão pelas ruas
de Buenos Aires. Vou contar uma pequena história que ilustra muito
bem a decisão argentina. Uma senhora, já bem idosa estava doente
e fui visitá-la, pois a conhecia desde criança. Peguei em sua mão e
disse que Deus estava com ela, pois sempre fora uma devota de Nossa
Senhora e não estava sozinha. Ela virou-se para mim e disse: “Meu
filho, eu mereço sofrer muito pelo que fiz. Para ter apenas um filho,
fiz muitos abortos e, hoje, sofro a solidão de não ter ninguém para
me olhar. Peço perdão a Deus todos os dias pelos atos que pratiquei”.
Poucos dias depois ela faleceu. Ficou o exemplo de uma consequência
que, para muitos, é simplesmente um direito da mulher, mas leva um
sofrimento de consciência mais tarde para quem o pratica.

O governador Romeu Zema (Novo) continua precisando conversar melhor com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Nestes 2 anos de governo, o seu aprendizado ainda não
melhorou a relação com os deputados.
Caiu o presidente da BHTrans e não se sabe se o novo dirigente
escolhido por Kalil vai conseguir impedir aumento de passagens do
transporte na cidade e exigir bons serviços das empresas de ônibus.
A verdade é que elas estão no seu limite. O prefeito fez um acordo
de não dar aumento ano passado, e agora?
ARTICULAÇÃO POLÍTICA - O prefeito de BH, Alexandre Kalil, (PSD) não está
brincando em serviço. Ele recebeu em sua casa, nessa última semana,
o presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, e os três
senadores mineiros, Antonio Anastasia (PSD) e Carlos Viana (PSD) e
Rodrigo Pacheco (DEM). A conversa girou em torno de um apoio da
bancada mineira à eleição de Pacheco para a presidência do Senado,
com a recíproca do Democratas à candidatura de Kalil ao Governo do
Estado em 2022. Também participaram do encontro o atual presidente
do Senado, David Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM). A importância da conversa levou o prefeito de
BH a promover o encontro em sua casa, no ambiente da sua família.
Enquanto isso, o novo secretário de Governo Adalclever Lopes (MDB)
está com a missão de articular a região metropolitana para a futura
candidatura de Kalil.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 10 de janeiro
Cristiano Cosso Caldas
Maria Nazaré Trindade Barreto
Ricardo Carneiro

Segunda-feira, 11
Glauton Felix
Reinaldo - ex-jogador do Atlético

Terça-feira, 12
Deputado Alencar da Silveira Junior
Paulo Roberto Junqueira
Jornalista Cleber Ribeiro - Rádio Itatiaia

Quarta-feira, 13
Aureliano Chaves Filho
Geraldo Magela dos Santos

Quinta-feira, 14
Acimar dos Santos Antão
Amauri Gontijo
Maria Eliza Capanema

Sexta-feira, 15
Jornalista Maurílio Costa
Antônio Carlos Vilaça Ribeiro

Sábado, 16
Bruno Felipe Guedes Ferreira
Dr. Fabrício Carvalho Resende

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Fiemg

Presidente da Fiemg abre reunião
on-line da Fiocruz com empresários
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

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

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

A convite da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
o corpo científico da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) participou de reunião
com as lideranças mineiras do setor
produtivo. O objetivo foi discutir o avanço
da COVID-19 e as perspectivas reais de
uma vacina.  
“A ideia é que o setor produtivo
entenda como está sendo realizada
a produção da vacina e como será a
distribuição e o público prioritário”,
afirmou Flávio Roscoe, presidente da
Fiemg, ao abrir a reunião on-line. O líder
empresarial destacou que a Fiocruz é
uma das mais importantes instituições de
ciência e tecnologia da América Latina.
“É importante que se compartilhe este
conhecimento”, ressaltou.  
O empresário destacou que Minas
está em curva ascendente e que todos,
não apenas o setor produtivo, estão preocupados. “A única solução, em longo prazo, é a vacina”, afirmou. Segundo Roscoe,
a Fiemg, encabeçando o setor industrial,
vem fazendo um trabalho junto com a
empresa Covaxx, uma unidade da United
Biomedical, empresa internacional com
unidades nos EUA, China e Taiwan, no
desenvolvimento da vacina UB-612.  
A UB-612 terá estudos clínicos no
Brasil, conduzidos pelo laboratório Diagnósticos da América (Dasa). “Já foram
investidos R$15 milhões, mobilizados
pela Federação, e já estão reservados 50
milhões de doses para o Brasil, que serão
distribuídas de acordo com o Ministério
da Saúde”, esclareceu.
Segundo Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde
da Fiocruz Nacional, “Nossos principais
desafios foram lidar com as lacunas de
conhecimento de uma nova doença, a
aceleração da fase de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e estudos clínicos,
a possibilidade de alternativas seguras
para o registro em caso de emergência
e o escalonamento e antecipação de
produção”, afirmou o vice-presidente
da Fiocruz.

Krieger explicou que a entidade
vem acompanhando o desenvolvimento de várias vacinas, algumas que já
estavam em teste clínico, após 150 dias
de liberação do DNA do novo coronavírus. A opção da Fiocruz foi pela vacina
desenvolvida pela desenvolvida pela
Universidade de Oxford e produzida
ela biofarmacêutica AstraZeneca. “Celebrado em agosto, o acordo assegura
a transferência total da tecnologia”,
explica, pontuando a escolha da AstraZeneca foi pautada na qualidade,
tecnologia, capacidade produtiva e
vantagens logísticas. Segundo ele,
no segundo semestre de 2021 serão
entregues 110 milhões de doses, mas
que não é possível precisar ainda qual
será o tempo desta imunização e que,
em um primeiro momento, crianças
e adolescentes não serão priorizados.  
Zélia Profeta, diretora da Fiocruz Minas, pontuou a importância do diálogo
com o setor privado, para potencializar
a inovação no país. “Durante esta crise,
percebemos quais as nossas dificuldades
e dependências de insumos. Precisamos
fortalecer esse setor e a iniciativa privada
precisa fazer parte disso”, disse contando
que a Fiocruz está presente em 10 estados do país e que trabalham no formato
de rede. O estado de Minas Gerais é o
que mais tem instituições de tecnologia
fora da capital e que atuam nas mais
diversas áreas.   
Vacler Rangel, chefe de gabinete
da Presidência da Fiocruz Nacional,
endossou as palavras de Profeta: “Essa
articulação entre os setores públicos e
privado é importante para ampliar e
fortalecer os laços entre as instituições”.
Segundo Rangel, a reunião, que teve o
intuito de esclarecer dúvidas do setor industrial, é essencial para combater fakes
news, principalmente as que propagam
soluções milagrosas e rápidas. “Mesmo
com a disponibilização da vacina, os
protocolos de segurança, como o uso de
máscaras e higiene das mãos, permanecerão”, afirmou.

Rômulo Paes, pesquisador em políticas públicas da Fiocruz MG, apresentou
o painel “Combate à COVID-19: desafios
e possibilidades”. Segundo o pesquisador,
estamos passando por um momento
grave da pandemia no mundo, com
crescimentos consideráveis, mas, devido
às especificidades de cada região, o comportamento do vírus é distinto. “A divisão
de primeira e segunda onda se aplica na
Europa, na Ásia e Oriente Médio, onde
tiveram até três picos”, disse, lembrando
que, entre a população norte-americana
acima de 80 anos, a COVID-19 foi a segunda causa de mortes em 2020.  
De acordo com Paes, ainda existem
muitas incertezas sobre o assunto, como
por que algumas pessoas adoecem e
outras não, os efeitos em longo prazo
da doença e se após a pandemia o vírus
continuará circulando, dentre outras. O
pesquisador apresentou as principais
características da pandemia no Brasil e
em Minas. No plano nacional, destacou
pontos como a sincronização das curvas
epidêmicas após a fase de expansão e
interiorização, a dinâmica ascendente
da doença, de maneira uniforme em
vários locais ao mesmo tempo, e a
possibilidade, de nos próximos meses,
ocorrer a busca simultânea de assistência
especializada, tanto nas capitais, quanto
no interior, podendo causar o colapso do
sistema de saúde.
Erika Morreale, advogada Trabalhista Empresarial e presidente do Conselho
de Relações do Trabalho da Fiemg,
finalizou o encontro fazendo dois pedidos
à Diretoria Científica da Fiocruz. “Mantenham o diálogo aberto conosco, já que o
está sendo atualizado de acordo com a
sua evolução. O outro, é que a Fundação
participe de todos os estudos, de todas
as discussões, para que sejam adotados
critérios para que a lista de prioridades
possa reduzir,  efetivamente, a transmissibilidade da doença”, solicitou, salientando que isso é muito importante para
que as atividades econômicas não sejam
afetadas ainda mais.
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Leíse Costa
Após a finalização de um ano marcado por uma doença desconhecida, a
COVID-19, e sobre tudo a seu respeito,
2021 começou com prioridades também
ligadas à saúde. Pesquisa divulgada pela
Consumer Survey, ferramenta do Google,
mostrou que 35% dos entrevistados determinaram que cuidar da saúde é a principal
meta neste novo ano. A plataforma ouviu
1.000 brasileiros, com idades entre 18 e 64
anos, em outubro de 2020.
De acordo com o levantamento,
também aparecem como meta para os
próximos 12 meses: emagrecer ou fazer
exercícios físicos, com 26%. O que soa
como um reflexo das cicatrizes deixadas
pela pandemia, afinal, atividades na
academia ou ao ar livre foram restringidas
no ápice da primeira onda da COVID-19.
Coincidência? Para a psiquiatra Kelly Pereira Robis nem um pouco.

“A ideia de nos
cuidarmos melhor
faz parte de um
contexto de sáude
pública, uma vez
que a nossa
rotina foi desfeita
em função de
uma doença”

“A ideia de nos cuidarmos melhor faz
parte de um contexto de saúde pública,
uma vez que a nossa rotina foi desfeita em
função de uma doença. De alguma forma,
o mundo todo parou para refletir sobre essa
pauta durante a maior parte do tempo. A
sociedade sofre mudanças de acordo com
assuntos que são concernentes à realidade
da nossa rotina. Ou seja, se a pandemia
não tivesse modificado o nosso cotidiano
como modificou, levando a uma ruptura
da nossa realidade, provavelmente, do
ponto de vista antropológico, a relevância
do assunto saúde não seria tão intensa”,
explica Kelly, que também é professora no
curso de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e na PUC Minas.
Já na visão do presidente eleito da
Associação Médica Brasileira (AMB), César
Fernandes, a meta corresponde ao perfil
do brasileiro. “Historicamente, temos elevada preocupação com a assistência em
saúde. Se recuperarmos pesquisas pré-eleitorais de diversas épocas, constataremos ser prioridade recorrente de décadas.
Sendo assim, é compreensível, em especial
considerando a dívida social que temos
em nosso país. A pandemia da COVID-19
veio a agravar as insuficiências do sistema,
sendo que a severidade da crise amplificou a questão. É claro que mudanças
comportamentais são, sim, outro aspecto
relevante. Porém, a origem do desafio se
encontra na ausência de qualificação e
de respostas concretas por parte de boa
parcela de autoridades gestoras”, afirma.
A receita do médico para quem deseja
um 2021 mais saudável não tem segredo.
“Todos os bons hábitos levam a essa
direção. Praticar atividades físicas, uma
alimentação balanceada com folhas,
legumes e ingerir mais carnes brancas do
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Cuidar da saúde é a principal
prioridade do brasileiro em 2021

que vermelhas. Tomar bastante água, dormir bem, ler, ter relacionamentos sociais
positivos, além de não fumar, não abusar
de álcool e dizer não às drogas. O corpo
humano é uma máquina que funciona
perfeitamente, se não o boicotarmos. Assim, a boa saúde está ligada diretamente
à consciência e atitudes”, garante.

Novo ano, mesmas metas
Outro dado que chama a atenção é
que 19% dos brasileiros adiaram para 2021
os mesmos planos que tinham para 2020.
Kelly, entretanto, explica que, apesar de
ser positivo, para traçar objetivos a serem
alcançados em um novo ano, é preciso
planejá-los com realismo.

Rodrigo Correia da Silva

Horizonte Belo

Como o Natal afeta a saúde das pessoas

A

lhão com a aquisição direta de
produtos de saúde. Em um ano
em que a crise atingiu em cheio
os brasileiros e a pandemia levou
ainda mais gente a necessitar de
cuidados em casa, dá pra imaginar o que a ausência de crédito
para essas compras pode fazer
com quem precisa.
O impulso do consumo natalino gera estresse em pessoas
que não precisavam de mais
uma preocupação. Mal deu tempo delas esquecerem das ofertas
da Black Friday e já chegou a hora
de ir atrás de novas compras.
Tudo para não decepcionar
aqueles que esperam que o bom
velhinho nunca venha de mãos
abanando. Acontece que 2020
tentou dar uma lição: não existe
maior presente que a vida. Uma
revisão do comportamento de
compradores e fornecedores de
produtos é essencial, pena que o
momento de crise e necessidade
de sobrevivência do comércio
não propiciem essa mudança
quando ela é mais necessária.

Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

Divulgação

inexistente, para a compra de
itens médicos para necessidades
crônicas ou até emergências
imprevisíveis.
Localizar e comprar produtos
médicos especiais em um local
físico não é fácil. Muitos não
estão nas drogarias e as casas
que comercializam são escassas
e com estoque falho. Existe um
mercado especializado nisso,
mas que, muitas vezes, não
chega in loco a cidades mais
afastadas dos grandes centros e,
mesmo neles, estão em poucos
pontos. A compra através da
internet acaba sendo uma saída.
Mas aí sem crédito, nada de compra. Só que sem a compra, quem
enfrenta alguma enfermidade
que exige cuidado contínuo fica
sem acesso a ele.
Dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que mais de 40% da
população adulta possuem pelo
menos uma doença crônica,
como a diabetes. Isso totaliza
um gasto anual de R$ 1,25 bi-

acabou, que não tem mais coronavírus
e que tudo magicamente vai dar certo.
Nessa perspectiva, corremos o risco de não
revermos nossas estratégias e objetivos e
simplesmente adiar as mesmas metas do
ano passado para este”.
A psiquiatra acrescenta ainda que se fizermos isso, podemos não nos adaptarmos
novamente. “Será que ao invés de renovar
as mesmas metas, eu não deveria ter um
plano alternativo em 2021? A pandemia
e a natureza não entendem o conceito de
‘virada de ano’, portanto não é possível
considerar que um paradigma, que é nosso,
vá trazer uma mudança na realidade dos
fatos. Mas, nós podemos mudar os fatos
que estão sob nosso controle se mudarmos
nossas estratégias”, finaliza.

Hotel Fazenda

CEO da Suprevida, plataforma que conecta informações,
serviços e produtos de saúde – contato@agenciacasa9.com.br

data mais aguardada
do ano para a maioria
das pessoas já era antes
temida por muita gente. Este ano
ficou ainda pior. O materialismo
ligado ao Natal e a ideia de que
a data precisa ser relacionada a
presentes deixa aqueles que têm
o orçamento comprometido por
outras necessidades em pânico.
Como lidar com a expectativa
dos pequenos se ela não pode
ser atendida, pois existem necessidades maiores, de saúde?
Se anualmente as pessoas
com doenças crônicas já sofrem
para conseguir arcar com todos
os produtos para a manutenção
da saúde e ainda, em dezembro,
presentear aqueles que amam,
em 2020 teve um fator agravante: a COVID-19 gerou uma crise
econômica e, simultaneamente,
levou o consumo para o mundo
digital. Isso significou mais
compras pelo cartão de crédito,
o que resultou no uso maior
do limite, o que culminou em
uma sobra menor, quando não

“Criar expectativas de que 2021
será um ano diferente é algo assertivo.
Porém, é necessário criar expectativa de
forma realística e não mágica. Entender
que um novo ano é uma nova oportunidade de rever metas e sonhos é bom.
No entanto, acreditar que retornar à
normalidade é voltar tudo como era em
2019 e que tudo será possível já é uma
perspectiva que não parece condizer com
a realidade em si”, diz.
“Compreender nossos objetivos numa
perspectiva anual nos ajuda a entender
que tudo bem não termos conseguido
e rever a oportunidade do que pode ser
feito. Contudo, a ideia de mudança de
ano, de 2020 para 2021, pode dar uma
sensação equivocada de que a pandemia

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Fim da pandemia, mudanças no governo e troca
de hábitos: as previsões da astrologia para 2021

O

ano de 2020 ficou no passado, porém,
o presente ainda é assustador. Com
o coronavírus ainda circulando e um
cenário de incertezas em diversos setores, a pergunta que não quer calar
é o que o futuro nos reserva? A astrologia adianta
que não será fácil, mas, em 2021, iremos caminhar,
gradativamente, para a mudança e melhora.
Segundo a terapeuta energética e taróloga,
Leticia Sábio, este ano nos direciona para a quebra de paradigmas e busca pelo novo. “Será um
período de mudanças obrigatórias para todos nós.
Se tivermos que colocar um ator principal em cena
será aquário. Esse signo nos guia para o futuro no
qual o conservadorismo dará espaço para o novo”.
Ela acrescenta que a energia de Saturno em
aquário unida à de Urano, que está em touro,
quebra antigas estruturas e modelos econômicos
e de trabalho. “Não fica muito difícil imaginar que
esse será o caminho da nova era”.
Para que o ano de seja positivo, é preciso
observar como iremos lidar com as rupturas que
estão acontecendo e como faremos a diferença no
mundo. “A partir da metade do ano, Júpiter entra
no signo de peixes e Saturno permanece em aquário. Isso nos trará mais compaixão associada a um
mundo com mais consciência humanitária e social”.
Segundo ela, desafios acontecerão, já que a
imprevisibilidade faz parte de aquário. “Mas, como
lidaremos com tudo isso, e qual lição vamos tirar
desses desafios, é o que fará a diferença em 2021”.
As principais mudanças, segundo a taróloga,
serão sociais, nos trazendo novas formas de pensar em sociedade. “Será um ano em que as redes
sociais terão ainda mais espaço, modernização de
sistemas, avanços tecnológicos e fortalecimento
dos movimentos sociais”.
Para Leticia, poderemos ver ainda uma movimentação em busca da espiritualidade, meditação,
trazendo mais sensibilidade. “Porém um aspecto
negativo desse posicionamento é a fuga e a dificuldade de ver a verdade, então será importante tomar cuidado para não acreditar em qualquer coisa”.

O que diz a astrologia
A astróloga Virginia Gaia elucida que a saúde
será um tema de grande discussão, considerada
até mesmo a fragilidade do país. “Temos Júpiter e
Saturno transitando a maior parte do ano na casa
12 e isso revela uma impressão de falta de gestão.
Podemos ter a sensação de bagunça”.

Ela acrescenta que o país sentirá falta de líderes. “O ascendente do Brasil é aquário, por
isso, mais para frente pode surgir uma possibilidade de novas lideranças na arena política,
novos nomes, algo que todos estão buscando”.
Virginia diz o fim da pandemia não virá do dia
para a noite, tanto no Brasil, quanto no mundo. “Até

mesmo a vacinação que já se iniciou em alguns lugares está sendo feita de forma gradual. Viveremos um
período tenso até 2022, não só pela pandemia, mas
por decorrência dela. Em 2021, teremos que conviver
com diferentes níveis, com os números de infecções e
com o vírus circulando de alguma maneira”.

Pixabay

Nat Macedo

Signos em destaque
Letícia esclarece que aquário será o protagonista do ano. “Isso fará com que muitos aquarianos e
leoninos questionem suas estruturas engessadas,
trazendo modificações, imprevisibilidades e um
pensamento humanitário e coletivo, mas também
afetarão os taurinos e escorpianos”.
Segundo ela, os signos de gêmeos, virgem,
sagitário e peixes aproveitarão o ano de forma mais
leve. “Para os geminianos e sagitarianos será um
período que estará muito propício à disseminação
de informações, dando espaço à verdade e a troca
entre as pessoas. Peixes e virgem também sentirão um pouco disso, mas, como Júpiter entra em
peixes no meio do ano, será um período de muita
expansão e crescimento para estes dois signos”.
Por fim, áries, câncer, libra e capricórnio terão
um ano que exigirá deles coragem para superar os
desafios. “Para áries, será preciso controlar a ânsia
por ações impensadas, câncer deverá controlar os
impulsos emocionais, libra os afetivos e capricórnio
tomar cuidado com os rompantes financeiros”.

Melhores em 2021?

Astrólogas comentam sobre a caminhada que o mundo fará este ano

Letícia conta que devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. “Aquilo que criticamos no externo
é uma projeção daquilo que precisa ser modificado dentro de nós. Toda crítica e questionamento que fazemos
sobre a sociedade e as pessoas diz sobre nós. E o externo
começará a ser diferente quando nós começarmos a
trabalhar o nosso eu, quem somos em essência. Não
tem como sermos melhores se não trabalharmos o
autoconhecimento, esse é o primeiro passo de tudo”.
Virginia acrescenta que devemos perceber, em
2021, que a sociedade é composta por pessoas que
se juntam em um grande coletivo. “Para além do
coronavírus, precisamos pensar na sustentabilidade
da nossa vida na Terra”.

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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O tema escolhido pela maioria dos estudantes, no final de
2019, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, continuará
em debate, já que o processo de
formação dos jovens, da discussão e
aprovação de propostas não chegou
a ser concluído em todas as cidades.
O Parlamento Jovem de Minas é
desenvolvido pela ALMG há 18 anos,
por meio da Escola do Legislativo,
com a parceria das Câmaras municipais e o apoio da universidade
PUC Minas.
Mesmo com muitas atividades
tendo sido realizadas, em algumas
cidades, de maneira virtual em 2020,
a extensão da edição para 2021 é
uma forma de ampliar a participação
dos jovens mineiros na discussão da
temática, respeitando as especificidades do projeto no âmbito local e se
atentando para as dificuldades que
a pandemia impôs.

Balanço positivo
Primeiro foi a pandemia, o
fechamento das escolas e também
de algumas Câmaras municipais,
depois veio o período eleitoral, que
também limitou a realização de algumas atividades do projeto. Toda a
etapa das visitas técnicas e os contatos dos coordenadores regionais com
a coordenação estadual foram feitos
por meio de videoconferências. De
modo que, apesar das dificuldades,
também foram muitos os exemplos
de criatividade e superação, por todo
o Estado. Algumas cidades conseguiram fazer o lançamento do projeto
poucos dias antes do fechamento
das escolas, em março, como foi o
caso de Ponte Nova (Polo Caparaó).
Ali também houve dificuldades de
acesso à internet e outros problemas

Fiemg

Fiemg: Encontro Virtual do Complexo
da Moda gera bons resultados

A Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg),
por meio do Centro Internacional
de Negócios (CIN/MG), em parceria com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI/Rede CIN) e
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), promoveu em dezembro, o
Encontro Virtual de Negócios Internacionais do Complexo da Moda.
Foram promovidas rodadas virtuais de negócios entre as empresas nacionais e internacionais. Ao
total foram realizadas 130 agendas
de negócios, entre 53 empresas
brasileiras e 35 compradores
internacionais. As estimativas de

negócios para os próximos 12
meses são de US$ 2.600.000,00 e
de negócios concretizados durante
as rodadas é de US$ 150.000,00.
A empresária Cristiane Gontijo
Abijaodi, proprietária da marca
Chris Gontijo, participou das rodadas de negócios e afirma que iniciativas como essa são fundamentais
para a sua empresa, uma vez que
tem como foco a exportação e sua
grande dificuldade é encontrar
clientes internacionais. “A Fiemg
trouxe, através dessas rodadas,
clientes já focados no nosso produto
e com todo o suporte na tradução.
Estou confiante que terei bons frutos
desse encontro virtual”, pontua.

De acordo com Rebecca Macedo, gerente do CIN/MG, o
encontro virtual de negócios
foi mais uma opor tunidade
para as empresas brasileiras da
indústria da moda se conectar
com potenciais compradores
internacionais e fomentarem
suas exportações.
Esta ação foi articulada pela
Fiemg, com a colaboração das
Federações de Indústrias dos Estados de Alagoas, Bahia, Distrito
Federal, Goiás, Pará, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo e Tocantins por meio
de seus Centros Internacionais de
Negócios.

relacionados à pandemia, de acordo
com o coordenador Ricardo de Melo.
Mas o grupo conseguiu realizar boa
parte das atividades por meio de
um grupo de WhatsApp, com uso
de formulários virtuais, videoconferências e lives com outros municípios
vizinhos.
Ao todo, foram elaboradas 58
sugestões dos estudantes, voltadas
para solução de problemas da
comunidade. Dessas, 18 foram
selecionadas e apresentadas aos
vereadores no dia 5 de novembro
de 2020. Uma das propostas diz
respeito ao Rio Piranga que corta o
município. Os alunos querem que
o poder público se empenhe em
“Implantar estações de tratamento
de esgoto, dragagem, aeração,
fiscalização e projetos urbanísticos
e paisagísticos nas margens do rio”.
Viçosa, na mesma região, foi
outra cidade onde coordenadores
e estudantes conseguiram desenvolver o projeto exclusivamente
no ambiente virtual e chegaram
até a elaboração de propostas do
município. No último dia 8 de dezembro, um grupo de alunos das
quatro escolas participantes esteve
na Câmara Municipal e entregou o
documento com propostas sobre o
tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável ao vereador
Antônio Elias Cardoso.
Na ocasião, os alunos comentaram sobre as dificuldades do ano,
por causa do distanciamento social

e das escolas fechadas, mas também extensão do projeto para 2021,
destacaram os benefícios de partici- com o mesmo tema de 2020, senparem do projeto. Para o estudante do esta uma nova oportunidade
Victor Fernandes Coelho Jacob, “o para os jovens da região discutirem
Parlamento Jovem surgiu como uma um assunto tão importante. “As
cidades menores
grande oportunidade de aprender mais
“Todos ficamos enfrentaram problemas maiores. A
sobre o exercício de
mais tranquilos saída é trabalharnossa cidadania e
das necessidades
com a extensão mos cada vez mais
em rede, estimular
de nossa cidade.
do projeto,
que todos do Polo
Uma das melhores
queremos
trabalhem juntos”,
experiências que nós
ponderou.
poderíamos ter tido”.
continuar
Mesma opinião
Mesmo sem poparticipando”
tem
o coordenador
der realizar as ativimunicipal
de Três
dades presenciais, no
Pontas,
Carlos
Castro,
do
Polo
Sul
Polo Metropolitano I, as cidades de
Belo Horizonte, Felixlândia e Juatu- III. Segundo ele, dos nove municípios
ba, realizaram, virtualmente, todas que compõem o polo, somente
as fases do PJ de responsabilidade Nepomuceno e Paraguaçu consedas câmaras, desde a mobilização guiram manter a interação com
até a plenária e priorização das os jovens, desenvolvendo algumas
propostas. O lançamento foi feito atividades ao longo do ano. “Todos
por meio de uma live transmitida ficamos mais tranquilos com a extenpelo Instagram, no dia 21 de maio; são do projeto, queremos continuar
e a plenária regional, também por participando, estamos aguardando
meio das redes sociais, no dia 20 o novo calendário”, disse ele.
“Sem dúvida que 2020 foi um
de agosto.
desafio para todos e 2021 também
será. Mas penso que as experiênExpectativa
cias que tivemos durante esse ano,
O coordenador Evandro Batis- junto com a colaboração entre os
ta, do Polo Médio Piracicaba (an- municípios e o suporte da Escola da
tigo Metropolitano II), que reúne ALMG, possibilitará que possamos
as cidades de Catas Altas, Itabira, desenvolver novas estratégias e
João Monlevade, Santa Bárbara e formas de interações no próximo
São Gonçalo do Rio Abaixo, afir- ano”, ponderou Ricardo de Melo,
mou estar muito satisfeito com a de Ponte Nova.

Com reajuste a mais de 20%, especialista
dá dicas de como negociar o aluguel
O IGP-M, índice de base para reajuste de aluguéis,
tem atingindo altos níveis nos últimos 12 meses
Morar de aluguel nunca foi
tão desvantajoso. Nos últimos 12
meses o IGP-M, taxa que serve
como base para o cálculo de
reajuste dos aluguéis, ultrapassa
a inflação. Apenas no mês de
dezembro, o índice alcançou a
faixa dos 24%. Com o cenário
desfavorável, o especialista
em mercado imobiliário Rafael
Scodelario, aponta que a melhor
saída é apostar na negociação
entre inquilino e proprietário.
“Em um cenário de alta,
enquanto a renda de boa parte
dos brasileiros está em déficit
devido a pandemia, inquilino e
proprietário devem chegar a um
acordo no qual ambos consigam
adaptar-se sem o risco de sair
no prejuízo”, aponta Scodelario.
A melhor estratégia segundo o especialista em mercado

Especialista em mercado
mobiliário Rafael Scodelario
imobiliário é prezar pela transparência. Ambos devem estar
cientes dos motivos por trás da
negociação, seja pela inviabilidade do proprietário de abrir
mão do reajuste devido aos custos do imóvel, seja pelo inquilino
já comprometer boa parte da

sua renda para o pagamento
do aluguel.
Vale ressaltar que a relação
é intermediada pela Lei do Inquilinato (Lei 8245/91). “Quando o
inquilino assina o contrato, há
aceitação das possíveis taxas
de reajuste. Porém, caso ele
não concorde com os preços
estabelecidos, também é direito
dele rescindir o aluguel, porém
com possíveis multas por encerramento antecipado”, alerta.
Sendo assim, se dirigir diretamente ao proprietário é a
melhor alternativa. “Fatores
como pagamento em dia do
aluguel, estado de conservação
do imóvel e conduta condizente
com as regras do local, também
podem ajudar no momento de
negociar com o proprietário”,
finaliza.
Divulgação

A

Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) abriu
no dia 4 de janeiro, inscrições
para novas Câmaras municipais que
queiram participar do projeto de
educação política Parlamento Jovem
de Minas, na edição 2021. Apesar
do cenário atípico de 2020, com as
restrições impostas pela pandemia de
Covid-19, muita coisa foi feita nos municípios, e as coordenações estadual,
regionais e municipais estão prontas
para dar prosseguimento ao trabalho.
As inscrições serão feitas por meio
de formulário eletrônico, que já está
disponível. A edição 2021 poderá ser
realizada de modo híbrido, com atividades remotas e presenciais, a
depender do protocolo de segurança
sanitária adotado em cada município.
A equipe da Escola do Legislativo da
ALMG está adequando todo o conteúdo e material do projeto para esta
que será a 18ª edição.

“Vamos respeitar a realidade
de cada um, queremos continuar
trabalhando em rede e com a participação do maior número possível
de Câmaras e de estudantes”,
afirma a gerente-geral da Escola
do Legislativo, Ruth Schmitz.
As inscrições das câmaras que
estiveram no projeto em 2020 será
automática e só serão suspensas
caso seja enviado termo de desistência à coordenação estadual.
Em breve, novas informações
na página do projeto no Portal da
Assembleia, Facebook e Instagram do PJ Minas.

Divulgação

Câmara de Ponte Nova

Parlamento Jovem 2021
recebe novas câmaras
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vereadora Nely Aquino (Pode) foi reeleita
para presidir a Câmara
Municipal de Belo Horizonte no biênio 20212022. A parlamentar, que esteve
no comando da Casa nos últimos 2
anos, foi eleita com o apoio de 34
dos 41 vereadores, que adjetivaram
sua gestão como competente, plural
e conciliadora. Os vereadores Henrique Braga (PSDB), Reinaldo Gomes
(MDB), Cláudio do Mundo Novo
(PSD), Professor Juliano Lopes (PTC)
e Wilsinho da Tabu (PP) foram eleitos,
respectivamente, para os cargos de 1º
vice-presidente, 2º vice-presidente,
secretário-geral, 1º secretário e 2º secretário da Mesa Diretora, e também
exercerão os cargos pelos próximos
dois anos. A reunião ocorreu após
a posse dos vereadores, prefeito e
vice-prefeito.

O nome da parlamentar do Podemos foi escolhido em primeira
votação, ao concorrer com a chapa
“Mulheres de Luta”, encabeçada pela
vereadora Professora Duda Salabert
(PDT), e que agregou os partidos de
esquerda como o PT (Macaé Evaristo
e Sônia Lansky da Coletiva) e o Psol
(Bella Gonçalves e Iza Lourença).
Ao discursar sobre sua reeleição,
Nely lembrou a trajetória de mulher
periférica e a conquista em ser a primeira vereadora a ocupar a presidência da Casa no exercício de primeiro
mandato, e também a primeira a
ser reeleita no posto. “A Câmara ainda tem sim um discurso machista, mas
mostra que isso pode ser mudado, pois
a maioria dos votos dados a mim veio
dos homens”, declarou a presidente,
que destacou ainda que irá zelar pela
Câmara, e trabalhar para que a cidade
tenha orgulho das pessoas que elegeu.

Gestão determinou resultado
A boa avaliação da vereadora à
frente da presidência da Casa parece
ter sido o fator determinante para a
sua reeleição. Tida por seus pares como
conciliadora e transparente, Nely foi
elogiada por não escolher “lados” dentro da Câmara. “Ela não foi a presidente
da direita, do centro ou da esquerda,
mas de todos”, afirmou Gabriel (Patri).
Também somou pontos à vereadora
o esforço que realizou em promover
uma administração enxuta, o que
resultou nestes 2 últimos anos em
dois repasses de recursos para o Executivo: R$ 57,4 milhões em 2019 e R$
60 milhões em 2020. O dinheiro foi
usado pela prefeitura para obras de
recuperação da cidade após os estragos
causados pelas chuvas no início do ano
passado; intervenções de drenagem e
saneamento em áreas periféricas da
capital; e nas ações de enfrentamento
à pandemia.

e que o segmento continua detendo
a maioria dos votos. “Belo Horizonte
é uma cidade conservadora, foi que
declarou o Censo o IBGE em 2010”,
argumentou o parlamentar, cumprimentando a vereadora Professora Marli
(PP) como mulher mais bem votada
na cidade.
Ao usar o microfone, a Professora Duda Salabert, primeira transexual
eleita na cidade, ressaltou que faz parte
de um grupo do qual a expectativa
não passa dos 35 anos e do qual 41%
são portadoras do vírus HIV, estando
90% excluídas do mercado de trabalho
formal. A vereadora ainda pediu para
que a diversidade não seja ferramenta
de desconstrução na Casa, e lembrou
que a transfobia é crime. “Espero que
esta casa não volte a figurar nas páginas policiais. Espero que nenhum vereador saia desta casa preso por racismo
ou transfobia”, afirmou a parlamentar,
que se declarou cristã, evangélica e à
disposição desta bancada.

Valores cristãos

Demandas urgentes

A eleição da Mesa Diretora foi
também o momento de muitos vereadores se posicionarem quanto aos
seus valores e religião. O parlamentar
do PTB, Ciro Pereira, foi ao microfone
lembrar aos colegas que a Casa conta
agora com mais um cristão na defesa
da família. Pai neste ano de 2020, Pereira citou a necessidade de blindagem
das crianças e adolescentes da cidade.
Ainda mais enfático, Wesley Autoescola (Pros) lembrou que na legislatura
passada nenhum projeto que fosse contra os princípios cristãos foi aprovado,

A garantia do acesso à educação e à
saúde, assistência material e social, e a
defesa da democracia foram apontadas
como necessidades urgentes da cidade.
Sônia Lansky da Coletiva (PT), como
pediatra, considerou urgente a melhoria
das condições das famílias pobres, com
a volta das crianças para as ruas.
Também convocando pela plenitude
das políticas públicas, Macaé Evaristo
(PT) ressaltou que a cidade viveu neste
ano de 2020 um apagão da educação pública e cobrou medidas mais
efetivas na proteção à mulher vítima

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

de violência. “A Câmara Municipal de
Belo Horizonte elegeu onze mulheres,
mas terminamos o ano com altíssimos
índices de violência contra a mulher”,
afirmou.
A inclusão da pessoa com deficiência
também foi assunto durante a eleição
da Mesa Diretora. Irlan Melo (PSD)
pediu desculpas a Walter Tosta (PL),
que é cadeirante, pela última reforma
do Plenário Amynthas de Barros que
inviabilizou a subida à mesa principal,
uma vez que não há acesso inclusivo.
A luta por uma cidade mais acessível,
em favor das pessoas com deficiência e
com doenças raras também, foi apontada como prioridade pela Professora
Marli (PP).

Atribuições da Mesa
O mandato da Mesa Diretora tem
duração de dois anos. Compete aos
membros coordenar as atividades
legislativas, bem como exercer a
administração da Casa. É função do
presidente, dentre outras atividades,
representar e administrar a Câmara,
autorizar despesas e assinar correspondência oficial, além de convocar
e presidir reuniões. O 1º e o 2º vice-presidente o substituem em caso de
ausência, bem como exercem atribuições oficialmente delegadas por
ele. Já o secretário-geral controla a
inscrição de oradores e os registros de
presença dos parlamentares, além de
responsabilizar-se pelos livros destinados aos serviços da Câmara. Seus dois
vices são responsáveis por substituí-lo
quando necessário, além de exercer as
funções delegadas pelo titular.

Congonhas recebe R$ 2 milhões
para construção de escola municipal
Caroline França

CMBH

Vereadora Nely Aquino é reeleita
presidente da Câmara de BH

O secretário de governo, Vanderlei Custódio Martins; a psicopedagoga Rosilene Junqueira; a cientista política Ana Cláudia Junqueira; o prefeito Cláudio Antônio de Souza; a procuradora-geral Simônia Magalhães; e o secretário da educação Wilson Fernandes

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br

O município de Congonhas
acaba de receber um investimento de R$ 2 milhões do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), que será destinado à construção de uma escola
municipal. O aporte financeiro de
suma importância para a cidade
foi viabilizado por meio de uma
articulação entre a cientista política Ana Cláudia Junqueira - que
é natural de Congonhas - e o
governo federal.
Para apresentar o projeto ao
município, ela se reuniu no dia
4 de janeiro, com o prefeito de
Congonhas, Cláudio Antônio de
Souza (MDB), e com o secretário
municipal de Educação, Wilson
Fernandes. Também estiveram
presentes o secretário de governo,
Vanderlei Custódio Martins; a
procuradora-geral, Simônia Maria
Magalhães, e a psicopedagoga
Rosilene Junqueira. A prefeitura
disse que pretende trabalhar para
inaugurar a escola ainda em 2021.
Ana Cláudia sempre se interessou por pautas relacionadas à
educação, graças à influência da
mãe, Rosilene Junqueira. “Congonhas é meu berço, é a cidade
para onde eu volto. Então, não
tem como pensar política e não
querer contribuir de alguma forma. Hoje, nos reunimos em torno

de um mesmo propósito e de uma
única vontade: construir algo que
seja próspero e bom para a nossa
cidade”, destaca.
Residente em Brasília há 12
anos, a cientista política começou a trabalhar no projeto em
2020 para trazer melhorias à sua
cidade natal. “Com esse recurso,
Congonhas vai poder ofertar mais
vagas nas escolas públicas e atender crianças com mais qualidade.
O carinho pela minha cidade é
imenso e não pretendo parar nesse projeto. Nós, jovens, precisamos
nos engajar mais e participar das
mudanças”, afirma.

Nova escola
Com o recurso de R$ 2 milhões
disponível, Congonhas poderá
receber uma escola construída de
acordo com os projetos arquitetônicos disponibilizados pelo governo federal. Segundo o prefeito,
uma visita realizada recentemente
às instituições de ensino do município apontou a necessidade de
reestruturação dos prédios.
“A vinda desse recurso para
Congonhas será muito boa, pois
temos comunidades ainda desassistidas em relação à escola do
padrão que vamos poder fazer.
Depois dessa conversa, vamos

buscar as comunidades que melhor se beneficiarão deste projeto.
Vamos procurar a área do terreno
e analisar o projeto para que
possamos preparar a execução
dele, acertarmos a transferência
do recurso e, quem sabe até o
final do ano, inaugurarmos essa
escola”, comenta.
De acordo com Fernandes, o
recurso vai atender a demanda
por uma escola que contemple
novas tecnologias e modelos de
acessibilidade e sustentabilidade.
“Inclusive, a pandemia veio para
nos mostrar toda a nossa fraqueza, essa dificuldade que estamos
tendo para nos adequar e atendermos a demanda da sociedade.
Esse recurso é muito bem-vindo
para podermos dar sequência a
esse trabalho. Agradecemos a
iniciativa”, completou.
Ana Cláudia ainda acrescenta
que, neste projeto, teve suporte de
várias autoridades públicas. “Tive
apoio do FNDE; de deputados federais; dos servidores do governo
anterior - fui muito bem atendida
pelo antigo secretário de Planejamento, Antônio Odaque, que
me ajudou a empenhar a verba.
Agora, fui muito bem recebida
pelo governo atual. O secretário
da Educação acreditou na minha
ideia desde o início”, pontua.
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Quando assumiu sua terceira gestão à frente da
Prefeitura de Uberlândia, em janeiro de 2017, o prefeito Odelmo Leão (PP) reforçou a promessa de reconstruir a cidade. Desde então, nestes 4 anos, a capital
do Triângulo Mineiro cresceu e evoluiu com obras em
todos os setores, passando pelas construções de novas
unidades de atendimento básico de saúde, escolas,
modernização da mobilidade urbana, entre outras,
além de retomar e entregar empreendimentos que
foram paralisados durante o exercício de 2013 a 2016.
A Secretaria Municipal de Obras conduziu e supervisionou a construção, reforma ou ampliação de
novas 166 obras em todos os setores. Das oito obras
que foram encontradas paralisadas pela administração anterior, todas foram retomadas e sete já foram
entregues. Resta ainda a entrega da Praça da Juventude, no bairro Maravilha, cujos trabalhos seguem em
andamento, com 28% de conclusão.
“Assumi o compromisso de retomar o desenvolvimento de Uberlândia e foi o que fiz. Priorizei todos
os setores da nossa cidade e as obras avançaram. Na

Walter de Pula

Prefeitura de Uberlândia realiza
166 grandes obras em 4 anos

educação, tivemos o programa Escola Bem Arrumada
(que já beneficiou mais de 50 unidades), ordens de
serviço para construção, reforma e ampliação de unidades de saúde, o programa Uberlândia Integrada II
(com grandes investimentos em mobilidade urbana),
entre outros. São diversas obras em todos os setores,
muitas já entregues, outras que seguem avançando e
muitas que ainda virão”, destacou o prefeito.

Algumas melhorias entre 2017 e 2020
Saúde
mobilidade urbana e trânsito (Uberlândia Integrada
I e II)
mais de 290 mil buracos
tapados pela Operação Tapa
Buracos
310 km de vias recapeadas
mais de 40 novas vias
pavimentadas
entrega dos terminais Novo
Mundo e Dona Zulmira
entrega da trincheira sob o
trevo Ivo Alves, ponte da rua
da Carioca, duplicação da
ponte Cícero Naves, prolongamento da rua das Papoulas
outras obras em andamento, como o elevado do Praia,
a ponte da avenida dos Mognos, o viaduto da rua Conrado
de Brito e a construção do
Terminal Jardins

11 unidades de saúde reformadas
5 novas unidades de saúde entregues
4 unidades de saúde em construção

Educação
12 reformas de escolas concluídas
37 reformas de escolas em andamento
7 reformas de escolas em processo de licitação
1 nova unidade em construção

QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Educação pós-pandemia. Por causa da pandemia, as escolas em todo o Brasil estão fechadas praticamente há 10 meses. Os estados e municípios sabem
que terão de enfrentar grandes desafios para a volta
das aulas. A maioria das escolas ainda não está preparada para retomar as atividades e também não tem
estratégias para evitar o abandono escolar, sendo esse
último um grave problema no país e uma das maiores
taxas do mundo. Quase todos os países com registros
da COVID-19 interromperam as aulas para evitar aglomerações e conter infecções. No Brasil, as aulas on-line
enfrentam a desigualdade de acesso à internet das
famílias mais pobres. Isso mostra o quanto ainda estamos atrasados no acesso à informatização para a população. Ainda não há consenso sobre datas de retorno
das aulas presenciais. Enquanto isso, pais e estudantes
continuam apreensivos diante de toda essa situação.
Juíza mineira dá mau exemplo. Uma juíza da
cidade de Unaí, em Minas Gerais, fez várias postagens
nas redes sociais, incentivando as aglomerações, um
método contrário aos protocolos de medidas sanitárias
para combater o coronavírus. A magistrada Ludmilla
Lins Grilo, da Vara da Infância e da Juventude, deu um
péssimo exemplo do que a população não deve fazer,
ainda mais no momento em que a pandemia causa
milhares de mortos em todo o Brasil. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai ouvir a juíza e pode haver a
abertura de um processo administrativo disciplinar. As
punições podem ser desde uma advertência até a aposentadoria. Sendo aposentada, o salário proporcional
acaba sendo um prêmio para quem teve uma conduta
irresponsável, ou seja, na esfera judicial também existe
o sentimento da impunidade, o que é lamentável.

Hotel Fio Poty em Sao Luis através de seu gerente
geral Armando Ferreira recebe toda quinta-feira um
grupo de empresários de São Luis para um almoço
especial no seu restaurante com cada dia um prato diferente
com direito a muita prosa este encontro já tem muitos anos.

Luis Paz Armando Ferreira, Ariton Lopes diretor do Sebac
e o jornalista PegentinoHolanda e Valdez Maranhão

Almoco no Rio Poty Hotel em Sao Luis William Ribeiro
Diretor da Fecomercio Jose Valter Marciel empresario
Arton Lopes diretor regional do Senac Benjamin
Alves Armando Ferreira e Jose Nilson Marciel

BH FECHADA

retomada e entrega do Parque Aquático Municipal
reforma dos vestiários e banheiros dos campos de futebol do
Parque do Sabiá
construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro
Jardim Europa

Cultura
reforma da Casa da Cultura
reforma da Casa da Banda

A Prefeitura de Belo Horizonte
decidiu fechar novamente o comércio
não essencial devido aos números preocupantes do coronavírus na cidade. Segundo o prefeito Alexandre Kalil (PSD),
houve uma importação surpreendente
da doença, principalmente em função

das aglomerações nas festas do Natal e
Réveillon. As consequências são graves
já que os empresários, trabalhadores e
o restante da sociedade acabam sendo
prejudicados com o fechamento do
comércio, que é a principal engrenagem da economia. E sem crescimento

e faturamento não é possível pagar as
despesas e os trabalhadores. A vacina,
sem dúvida, é uma das soluções mais
viáveis neste momento. A imunização
deverá começar em breve para que
a rotina volte ao normal, porque ninguém aguenta mais tanto sofrimento.

BRASILEIROS TIVERAM UM ANO RUIM

Geral
mais de 9,1 mil metros de canaletas, sarjetas e meio-fio construídos
e reparados
construção do Polo Tecnológico Sul
construção da nova sede administrativa do Procon

ser executadas pelos entes federativos até 31 de dezembro de 2021.
A Associação Mineira de Municípios (AMM) comemora junto
com o movimento municipalista
nacional essa publicação, pois
representa uma significativa conquista aos entes locais, que terão
mais tranquilidade na reprogramação desses valores. O movimento
municipalista defende que o prazo
até 2020 inviabilizaria a execução
de muitos recursos, sobretudo os
advindos de contratos, convênios
e instrumentos afins.
A aplicação de recursos deverá observar a finalidade original
para a qual foram destinados os
recursos, sob pena de aplicação
do disposto no art. 27 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro
de 2012.

O

CANAL ABERTO

Esportes

Decreto autoriza uso dos recursos ainda
não executados pelos municípios em 2021
O decreto 10.579/2020, publicado no Diário Oficial da União
(DOU), no dia 18 de dezembro,
flexibiliza o prazo para os municípios utilizarem os restos a pagar
das despesas na área da saúde.
Assim, as transferências financeiras
realizadas pelo Fundo Nacional
de Saúde diretamente aos fundos
de saúde estaduais, municipais e
distrital em 2020, para enfrentamento da pandemia de COVID-19,
poderão ser executadas pelos entes federativos até 31 de dezembro
de 2021.
De acordo com o decreto, as
transferências financeiras realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde
diretamente aos fundos de saúde
estaduais, municipais e distrital,
em 2020, para enfrentamento da
pandemia de COVID-19 poderão
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Para fins de transparência e
controle, os entes federativos informarão a aplicação dos recursos no
quadro de informações gerenciais
relacionadas à aplicação de recursos no enfrentamento da pandemia
de COVID-19, no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
de Saúde, conforme estabelecido
em ato do Ministério da Saúde.
Para fins de reprogramação
dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), os
gestores podem utilizar a Lei Federal 8142/1990 e tramitar a
reprogramação no Conselho Municipal de Saúde, tornando o ato
ainda mais robusto em termos de
transparência e controle social.
Informações no departamento de
Saúde da AMM pelo telefone (31)
2125-2433.

A grande maioria da população
brasileira chegou ao fim de 2020 querendo esquecer definitivamente o ano
que passou e com a esperança de que
2021 será melhor. Essa é a conclusão
de uma pesquisa do Instituto Ipsos,
feita em grande parte do mundo, na
qual quase 80% dos participantes
disseram que 2020 foi ruim para

si e suas famílias. O índice teve um
aumento de 10 pontos percentuais
em relação ao levantamento do ano
anterior, quando 62% terminaram o
ano insatisfeitos. Em relação a 2021,
81% dos brasileiros afirmaram esperar
um ano melhor. Quanto ao desempenho global da economia, entre os
brasileiros, 60% disseram que será

melhor no próximo ano, acima da
média mundial, de 54%. Em muitos
aspectos, o ano de 2020 foi muito
difícil. A pandemia deixou todos em
pânico e nos distanciou. Estamos
cansados do isolamento, de higienizar
sem parar e de cumprimentar com
os cotovelos. Os que sobreviveram à
pandemia devem agradecer sempre.

CONSUMO DE PLÁSTICOS
O consumo de plásticos explodiu
durante a pandemia do coronavírus,
devido ao avanço dos serviços de delivery
de alimentos e do comércio eletrônico,
além do maior uso de material hospitalar
descartável como máscaras e luvas. Esse

aumento no volume de lixo plástico é
um grande problema para o Brasil, onde
menos de 2% desse material é reciclado.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente,
os principais motivos para o baixo índice
de reciclagem são o descarte inadequado,

a falta de coleta seletiva e a baixa infraestrutura para reciclagem. É preciso uma
mobilização de toda a sociedade para um
debate e a criação de políticas públicas
para a diminuição do consumo e o reaproveitamento dos materiais depois do uso.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Equipe minastenista conquistou 12 vitórias seguidas em 13 jogos
O Minas Storm segue fazendo
tempestade nas quadras por onde
joga. Na temporada 2020/21 do
Novo Basquete Brasil (NBB), o time
minastenista fez história e bateu o
recorde de vitórias da equipe na
competição, que chega à sua 13ª
edição. O Minas alcançou a maior
sequência de triunfos em uma única temporada. Até aqui foram 12
triunfos seguidos em 13 jogos disputados. A equipe só foi superada
na estreia do NBB, pelo Flamengo,
que, naquela ocasião, enfrentou o
time mineiro desfalcado e, ainda,
em fase final de formação.

A última vitória minastenista
foi de maneira incrível e com uma
virada, no último quarto, em cima
do forte Sesi Franca. O 12º resultado positivo manteve o Minas
Storm na segunda posição da tabela de classificação, com 25 pontos e 92,3% de aproveitamento.
Receita mineira
O sucesso da equipe na atual
temporada não se faz apenas dentro das quadras. É fruto de trabalho
que passa por várias mãos, desde
a Diretoria do Minas, que iniciou lá
atrás um bom planejamento para

formar o time forte e competitivo,
passando pela equipe multidisciplinar, pela comissão técnica e,
enfim, não menos importante,
pelos atletas, responsáveis pelas
ótimas atuações em quadra.
Nos bastidores, o trabalho é árduo. A parte de regeneração física,
recuperação e preparação dos atletas é feita pelo fisioterapeuta Silvanio Signoretti e pelo preparador
físico Paulo Alberto de Paula, que
cuidam de todos os jogadores. “Na
preparação para treinos e jogos, a
atuação do preparador é de vital
importância para a manutenção

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

de performance. Nos pós-treinos
e pós-jogos, o fisioterapeuta fica
a cargo de reabilitar e otimizar a
recuperação dos atletas. Também
estamos à frente das ações referentes à execução do protocolo da
Liga Nacional de Basquete para
minimizarmos, ao máximo, o
risco de contaminação dos nossos
atletas e comissão técnica”, explica
Paulo Alberto.
O técnico Léo Costa conta com
dois apoios extremamente importantes para o dia a dia da equipe.
Os assistentes técnicos Bruno Porto
e Renan Pimentel, além de auxiliar
o treinador nas tomadas de decisões, fazem uma série de estudos
estatísticos e análises dos adversários. Antes de cada jogo, o time
se reúne para estudar as ações do
adversário e traçar as estratégias
a serem executadas no jogo. “O
resultado dessa união é fantástico.
Ninguém faz nada sozinho, posso
estar lá dando as entrevistas, falando da equipe, mas quando estou
falando, represento esse grupo de
trabalho e mais as pessoas que
estão lá no Minas diariamente,
com toda a estrutura que é oferecida para a gente trabalhar. Então
é muito orgulho ter profissionais
assim, de altíssimo gabarito, pessoas de confiança e que aqui
também se dedicam, assim como
os atletas. É muito bom você estar
com um grupo de jogadores com
esse perfil, mas também é bom
liderar uma comissão técnica que
tem essa vontade de evoluir e de
buscar o melhor do time o tempo
todo”, comentou.

O capitão JP Batista, um
dos mais experientes do time,
com passagens marcantes pelo
basquete francês, destaca a importância do trabalho de todos
os setores do Minas e ressalta
o bom planejamento da diretoria. “É preciso dar créditos a
todas as pessoas que trabalham
atrás das câmeras. O Minas,
o Léo Costa e toda a diretoria
conseguiram as peças que eles
queriam e acredito que todos
nós compartilhamos muitas
coisas em comum”.
Ele acrescenta que é um jogando para o outro. “Acho que,
desde o primeiro dia, a nossa
sintonia tem sido fenomenal.
Temos que dar créditos para
quem fez esse time, a todos que
trabalham na comissão técnica,
fisioterapia, preparação física,
jogadores, a parte de comunicação e marketing estão todos
de parabéns. A gente sabe que
não tem caminho curto, então,
é continuar com o mesmo trabalho e, como capitão do time,
vou seguir tentando liderar da
minha forma, mostrando exemplo diário para essa garotada
aí que tem feito um trabalho
excepcional”, disse.
O Minas disputou todas as 13
edições de Novo Basquete Brasil,
que começou a ser disputado em
agosto de 2008. A maior sequência de vitórias do Minas, até
então, tinha sido justamente na
primeira temporada (2008/09).
Naquele ano, o Minas conquistou 10 vitórias seguidas.

Vitórias do Minas no NBB
2020/21
12/11 – Minas (76 x 54) Pato
Basquete – Rio de Janeiro (RJ)
14/11 – CampoMourão(54x90)
Minas – Rio de Janeiro (RJ)
19/11 – Fortaleza Basquete
Cearense (67 x 82)
Minas – Mogi das Cruzes (SP)
21/11 – Minas (108 x 99) Unifacisa – Mogi das Cruzes (SP)
2/12 – Minas (105 x 100)
Brasília – Brasília (DF)
4/12 – Caxias do Sul
(63 x 94) Minas – Brasília (DF)
6/12 – Minas (97 x 77)
Cerrado Basquete – Brasília (DF)
14/12 – Minas (20 x 0 – WO)
Corinthians–MogidasCruzes(SP)
16/12 – Mogi (74 x 80)
Minas – Mogi das Cruzes (SP)
19/12 – Minas (96 x 92)
São Paulo – São Paulo (SP)
21/12 – Pinheiros (76 x 84)
Minas – São Paulo (SP)
23/12 – Minas (89 x 82)
Franca – São Paulo (SP)
O Campeonato Brasileiro
Interclubes de Basquete – NBB
2020/2021 faz parte do rol de Campeonatos Brasileiros Interclubes em
que parte dos atletas dos Clubes
integrados ao Comitê Brasileiro de
Clubes (CBC) tem as despesas de
hospedagem e transporte aéreo
custeadas com recursos públicos
geridos por esta fonte.

Cruzeiro espera lucrar R$ 1 milhão
com ações do centenário em janeiro
Bruno Haddad

(Divulgação/MTC)

Minas Storm faz história e conquista
a maior sequência de vitórias no NBB

Cem anos do Cruzeiro Esporte Clube
No dia 02 de janeiro de
1921 era fundado um gigante
do futebol brasileiro e mundial, o vitorioso Cruzeiro Esporte Clube. Na data de sua criação, um grupo de imigrantes
italianos se reuniu para fundar
uma equipe de futebol. Daquele grande encontro surgia
a Sociedade Esportiva Palestra
Itália, que teve como primeiro
mandatário Aurélio Noce. O
time foi obtendo êxito rapidamente, tendo conquistado
o tricampeonato mineiro em
1928, 1929 e 1930.
Somente em 1942 o clube
passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube, devido à
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A
entrada do país no conflito
internacional ao lado dos Aliados ocasionou a proibição de
qualquer termo associado à
Itália, comandada então pelo
ditador Mussolini.
Nestes 100 anos de história, o clube celeste acumula
glórias dignas de um gigante.
No Campeonato Mineiro, obteve 38 conquistas ao longo

da história. Na Copa do Brasil,
com seis títulos, é o maior
vencedor da competição. O
Cruzeiro também mostrou
toda sua força no Campeonato
Brasileiro ao logo dos anos,
com quatro taças obtidas pela
equipe celeste: 1966 (Taça
Brasil), 2003, além do bicampeonato em 2013 e 2014.
A Copa Libertadores da
América, atualmente a mais
importante competição Sul-Americana, foi comemorada
em duas oportunidades pela
apaixonada torcida cruzeirense, em 1976 e 1997. No ano
seguinte, em 1998, a Recopa
Sul-Americana também fez
parte da repleta sala de troféus do clube mineiro.
Já em 2019, o Cruzeiro
se deparou com o maior tropeço de sua honrosa história
e amargou o primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, no ano
do seu centenário, o clube da
Toca da Raposa vai disputar
mais uma vez a Série B do
Brasileirão. O presidente do
clube Sérgio Santos Rodrigues

promete um time competitivo e capaz de devolver ao
Cruzeiro um lugar na elite do
futebol nacional. Para isso, a
direção celeste vai manter o
técnico Luiz Felipe Scolari no
comando da equipe e promoverá mudanças significativas
no plantel do clube mineiro.
Apesar do momento delicado
que vive, tanto nos gramados
quanto administrativamente e
financeiramente, a trajetória
da Raposa é heroica e imortal.
Entre os grandes jogadores que fizeram história no
clube, temos: Tostão, Dirceu
Lopes, Piazza, Natal, Nelinho,
Joãozinho, Raul Plassmann,
Perfume, Procópio, Ronaldo
Fenômeno, Fábio, Sorín, Ricardinho, Alex.
O Cruzeiro Esporte Clube
segue gigante, mesmo neste momento tão delicado
de sua gloriosa história.
Os cruzeirenses espalhados
por todo o planeta azul tem
orgulho desta camisa cinco
estrelas. Cruzeiro, Cruzeiro
querido, tão combatido,
jamais vencido!
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Mesmo sem estar vivendo um
bom momento dentro e fora das quatro linhas, o Cruzeiro passa por uma
fase marcante da sua história: o centenário. No dia 2 de janeiro, a Raposa
completou os 100 anos e realizou algumas ações em Belo Horizonte para
comemorar a data, entre elas um
foguetório no clube do Barro Preto
e uma transmissão ao vivo direto do
Mineirão com ídolos eternos do clube.

Através dessas festividades,
vendas de produtos oficiais e
taxas de licenciamento de produtos, o clube anunciou que espera
arrecadar aproximadamente R$ 1
milhão ainda neste mês, quando
o clube completou os 100 anos.
Segundo Henrique Aguiar, gerente de licenciamento de marca e
novos negócios, mais novidades
serão lançadas pelo clube nos

o seu consórcio multibrasileiro

próximos meses a fim de tornar
o ano de 2021 todo festivo para
celebrar os 100 anos de história
do Cruzeiro.
Para as próximas semanas
mais novidades estarão disponíveis
nas lojas oficiais e em outros varejistas parceiros. A vantagem de ter
o Centenário em janeiro é termos
12 meses completos para celebrar
este ano especial.

