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Divulgação

SETOR CALÇADISTA VAI CRESCER 14,1%

O

setor calçadista também foi abalado pelos
efeitos da crise sanitária e produziu cerca de
200,2 milhões de pares a menos em 2020.
Além disso, somente de março a junho, piores
meses da pandemia, foram fechados 60,1 mil postos de
trabalho no ramo, segundo dados da Abicalçados. Apesar dos números negativos, a entidade está otimista e
projeta crescimento de 14,1% para este ano, alcançando
810,6 milhões de pares confeccionados. A exportação
também deve avançar 14,9% e atingir 107,7 milhões de
unidades. “Estamos animados com a expectativa do
início da vacinação no Brasil para que o comércio possa
continuar operando normalmente”, destaca Haroldo
Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados.

Economia – Página 5

As informações sobre uma possível transferência da sede
administrativa da Cemig de Belo Horizonte para São Paulo, tema
negado pela direção da empresa, aguçou também os meandros
políticos mineiros. Ao que tudo indica, nomes em Brasília têm
feito uma pressão imensa, por meio do Ministério da Economia,
para fazer com que o desejo de privatizar a Cemig, a Copasa
e a Codemig se torne real. Esse movimento federal seria para
compensar o apoio financeiro determinado pelo presidente Jair
Bolsonaro, visando atender a um pedido do governador Romeu
Zema (Novo), o popular toma-lá-dá-cá.
Política – Página 3

Para historiador, reflexos dos últimos dias
da gestão Trump já são sentidos no Brasil
Caos e uma lista de comportamentos sem precedentes na democracia
norte-americana marcaram os últimos dias da gestão do ex-presidente
Donald Trump (foto) nos EUA. Para o historiador e especialista em culturas
políticas, Jussaty Cordeiro Jr., os reflexos da situação caótica criada pelo
republicano e seus apoiadores já podem ser vistos no Brasil, especialmente vindas de um fã declarado de Trump: o presidente da República Jair
Bolsonaro. “É, sem dúvida, o momento mais perigoso e mais sensível da
democracia brasileira da Nova República, após a ditadura militar”, garante
o historiador.

Divulgação

Brasília exige a venda da
Cemig, Copasa e Codemig

Opinião – Página 2

Edição do Brasil entra para lista
dos 300 mais influentes de Minas

J

á está circulando, em Minas
e em todo o Brasil, a revista
eletrônica Mercado Comum,
editada pelo empresário e jornalista
Carlos Alberto Teixeira. E o destaque
desta edição é uma lista composta
pelos 300 nomes mais influentes
do estado, com objetivo de comemorar o aniversário de Minas. A
pesquisa foi realizada pela revista,
em parceria com a MinasPart,
Desenvolvimento Econômico e Empresarial, Ltda. E o Edição do Brasil,
e também, o seu atual editor-chefe,
Eujácio Antonio Silva, estão nesse
seleto grupo. Sem dúvida, uma
grande honra e uma prova de
que estamos no caminho certo.

Segundo estudo, um mês de pandemia
corresponde a um ano de sofrimento

Cartórios divulgam os nomes mais
registrados na capital em 10 anos

A COVID-19 tem trazido consequências à saúde mental
da população. Um estudo publicado na revista científica
Preventive Medicine e realizado pela Rand Corporation aponta
que um único mês de pandemia equivale a exato um ano de
sofrimento. “Nós passamos por uma experiência traumática
e aprendemos muitas coisas. Haverá um novo normal, não
uma retomada do que era. Resta a nós levarmos nossos
aprendizados para essa normalidade que nos aguarda”, diz
a psicóloga Alessandra Augusto.

Já reparou que alguns nomes estão em alta em determinadas épocas? A escolha na hora de registrar um filho depende muito do momento e pode ser influenciada por celebridades, jogadores de futebol, personagens bíblicos e muito mais. Já a última década, no quesito nome, foi marcada
pela simplicidade, de acordo com os dados da Arpen-Brasil,
associação dos Oficiais de Registro Civil do país. Em Belo
Horizonte, Miguel, Bernardo, Davi, Maria Eduarda e Alice
foram os prediletos entre os pais. Confira a lista completa!

Saúde e Vida – Página 7

Geral – Página 8

Mais da metade dos brasileiros querem pagar
dívidas com empréstimo pessoal Economia – Página 4
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“Surreal e perigoso”, diz historiador
sobre últimos dias da gestão Trump
Leíse Costa

P

edidos de renúncia, impeachment
e declarações de repúdio até
mesmo dos membros de seu
partido, o Republicano, marcaram os

últimos dias da gestão do ex-presidente
Donald Trump nos EUA. Esses são alguns
dos desdobramentos após a invasão ao
Congresso Americano por apoiadores do
republicano, que terminou provocando
a morte de cinco pessoas. O presidente
é acusado de incitar o protesto. O Edição

Trump negou os resultados das eleições, inflou seus
apoiadores e, no último minuto, tentou se distanciar
da invasão ao Congresso. Qual era a real estratégia
do presidente americano?
A estratégia dele se mostrou perigosa logo no momento em
que ocorreu a invasão. Ao que parece, ele tinha uma perspectiva
do que poderia acontecer e jogou com os fatos e as reações
da opinião pública. O autor do livro “Como as democracias
morrem”, Stephen Levitsky, chegou a dizer que Trump não teve
êxito porque as Forças Armadas não o apoiaram.
Notícias mais recentes revelam que o FBI investiga alguns
policiais que, aparentam ter facilitado a invasão e foram simpáticos ao movimento. O que fica claro dessa estratégia é que Trump
sabe usar as redes sociais e tem influência sobre um grupo de
americanos que não está satisfeito com a política e seu sistema. O
fenômeno tem se espalhado no mundo todo, inclusive no Brasil.
Diferente de Levitsky, não acredito que a falta de apoio das Forças
Armadas tenha importância que legitimaria o movimento, tampouco que essa ajuda configurasse um golpe militar aos moldes
latino-americanos. A estratégia é uma demonstração de força de
Trump, Biden terá muita dificuldade em governar o país com os
grupos extremistas que estão ativos por lá, além do fato de que
outros, não necessariamente os extremistas, também apoiam
Trump. A divisão da sociedade americana é muito grande.
Outro fator que torna o evento curioso é o fato de que, historicamente e conceitualmente, os movimentos revolucionários
surgem de “fora” do poder, de grupos à margem da sociedade
e do processo político e que, portanto, almejam alguma forma
de participação ou de transformação da política. O que Trump
fez foi um “autogolpe”: dentro do poder, o chefe do Executivo
invade o próprio espaço de poder. Isso é surreal e perigoso.

Entre cartazes, pessoas fantasiadas e até bandeira
racista: é possível dizer quais eram as demandas
dos invasores do Capitólio?
Primeiro é preciso mencionar o fato de que os manifestantes representam, em certa medida, uma amostra do cidadão
“médio” americano: republicano radical, tradicionalista, cristão

“A estratégia dele se
mostrou perigosa logo
no momento em que
ocorreu a invasão”

do Brasil conversou com Jussaty Cordeiro Jr. (foto), historiador e especialista em
culturas políticas, sobre as estratégias
de Trump ao tumultuar a transição do
governo para o presidente eleito, Joe
Biden, e os possíveis reflexos dessas
ações para o Brasil.

e favorável ao porte de armas. O grupo “tribalismo masculino”
é um dos mais curiosos. Eles estavam vestindo pele de um bisão
com chifres, eram tatuados, tinham os rostos pintados com as
cores da bandeira dos EUA e as pernas cobertas por tecido na
cor da pele. Esse grupo possui uma pauta e objetivos estranhos
e contraditórios, passando pela violência e ataque à LGBT’s,
às mulheres e às minorias. Os QAnon acreditam que vários
políticos e celebridades americanas escondem e defendem
pedófilos, acusando inclusive políticos democratas. O principal
representante do movimento, Jackie Angeli, afirma que o Trump
está travando uma guerra contra os pedófilos. Enfim, usando,
sobretudo, a deep web, esses grupos parecem ter saído de um
roteiro de Stanley Kubrick, como em Laranja Mecânica, é surreal,
distópico e quase inacreditável. É difícil entender que tenhamos
grupos e pessoas que difundem esses valores e ideias.

Por que devemos ficar de olho nos acontecimentos
políticos dos EUA?
Desde a doutrina Monroe e da política do Big Stick de Roosevelt, na metade do século XIX e início do século XX, os destinos
da América Latina são influenciados pelo que ocorre nos EUA.
Podemos citar alguns exemplos de ingerência americana na
política dos países latino-americanos como o apoio e difusão
das ditaduras no continente na segunda metade do século XX,
na época da Guerra Fria. Obviamente, no contexto da atual
Presidência da República, muitíssimo alinhada ao presidente
Trump, mais do que o aconselhável, o que ocorre nos EUA tem
um peso muito grande sobre o Brasil.
Também temos que considerar o fato de que o presidente
Bolsonaro manifestou apoio em relação ao ataque de grupos extremistas ao Capitólio, chegando a afirmar que ocorrerá algo pior no
Brasil se o voto da urna eletrônica não puder ser impresso. Fica claro
que a queixa serve de pretexto para uma tomada de posição mais
radical como a que ocorreu nos EUA. O reflexo do que ocorre no
norte do continente sempre existiu em termos de política externa,
em alguma medida. As ações econômicas e políticas adotadas
por Washington geram uma influência na política e na economia
do continente e do mundo. Agora, com o alinhamento de grupos
mais à direita, esse reflexo e o prejuízo podem ser muito maiores.

Bolsonaro defende o uso de papel impresso para
evitar fraudes. Trump questionou o resultado das
eleições realizadas em papel. Qual é o objetivo da
insistência de Bolsonaro no voto impresso?
Aparentemente, como já manifestado pelo presidente
brasileiro, a intenção é usar o expediente de acusação de falta
de transparência no processo eleitoral como motivo que justifique a revolta popular. É preciso considerar que Bolsonaro fará,
ou pretende fazer, o papel de porta-voz dos seus apoiadores
no sentido de transformar a sua queixa no lamento dos seus
eleitores: “O processo não é verdadeiro e, portanto, não vamos
aceitar os resultados”. Claro que não há nenhum fundamento
nisso. No Brasil, o processo de votação e apuração eleitoral tem
se mostrado muito mais eficiente que o americano. Não haveria
razões de questionamentos, pois não há qualquer indício de que
houve ou pode haver fraude.  Sua estratégia é falha e busca
atribuir à falta de impressão do voto da urna, uma fragilidade
na apuração. Sabemos que os boletins da “zerésima” e de
final de votação são distribuídos em todas as seções eleitorais,
permitindo a conferência por todos os partidos e fiscais.
A meu ver, é apenas um pretexto para colocar em suspeição as eleições. O que torna a estratégia mais perigosa é o fato
que Bolsonaro tem apoio ideológico de grupos militares nas
Forças Armadas, tanto no âmbito federal quanto nos estados,
nas polícias militares e bombeiros. Assim, uma manobra como
essa poderia ser exitosa para ele e desastrosa para o país. A
possibilidade de os acontecimentos desenvolverem-se para
um estado de violência e de anomia seria e é muito grande.
Precisamos dar atenção para o risco que a democracia brasileira corre. As instituições devem agir antes que não seja
mais possível evitar.

Quais são os possíveis reflexos dos últimos acontecimentos nos EUA nas eleições brasileiras de 2022?
Os reflexos já são sentidos. O presidente já afirmou que
pretende contestar o resultado, caso ele não seja eleito. O
impacto disso na cabeça do eleitor brasileiro vai do medo ao
apoio. É preciso estar atento e tomar medidas agora. O reflexo é

tamanho que estamos discutindo essas afirmações de Bolsonaro. Digo isso, pois, por mais surreal que a fala pareça, o cenário
da sociedade brasileira sugere que a ameaça é real e perigosa
e que expõe a fragilidade do nosso modelo democrático. O impacto disso pode provocar reflexos nas relações internacionais,
na economia e na política. É, sem dúvida, o momento mais
perigoso e mais sensível da democracia brasileira da Nova
República, após a ditadura militar.

Como evitar um novo colapso na democracia brasileira?
Francamente, os caminhos para evitarmos esse processo
já se mostraram e são conhecidos há tempos. Quando o
atual presidente votou o impeachment de Dilma Roussef,
fez menção e glorificou o torturador da ex-presidente,
Carlos Alberto Brilhante Ustra. Essa glorificação não foi
reprimida pelo Congresso em nenhum ato disciplinar ou
qualquer coisa do tipo. As pessoas sabiam muito bem o
que Bolsonaro e seus aliados pensam e fazem em relação
ao sistema político. Não obstante, o Judiciário tem atuado
muito politicamente, anulando ou tornando sem valor atos
do Executivo. Um presidente não pode incitar a desordem e
pôr em suspeição as instituições. Com o bando de malucos
que o apoiam, basta dar uma breve olhada nas redes sociais
e constatar os terraplanistas e negacionistas da vacina que
se digladiam para nos preocuparmos e ligarmos o sinal de
alerta. Os escândalos que envolvem Michele Bolsonaro, o
próprio presidente e seus filhos, já seriam motivo para uma
ação de impeachment. Os últimos desdobramentos da crise
americana e o posicionamento do presidente, mais ainda.
O que vai definir o processo no Brasil, em semelhança ao
que ocorreu nos EUA, serão as articulações no Congresso e
no Senado envolvendo o “centrão”. Isso vem sendo discutido por vários grupos de sociólogos e pesquisadores, após
as eleições que definirão a presidência das duas câmaras
federais, os desdobramentos legislativos e os alinhamentos
políticos que o “centrão” sinalizar, saberemos se alinharam
a Bolsonaro ou se desviaram do presidente para frear as
tentativas golpistas já anunciadas.

Joel Paschoalin

Itamaury Teles

Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH)

Escritor e jornalista

SetraBH convive com
prejuízos e incertezas
O Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte (SetraBH) vê com preocupação os prejuízos acumulados pelo
sistema durante a pandemia pela
COVID-19. Considerando o período
de março a dezembro de 2020, os
danos já somam mais de R$ 300
milhões.
Desde o início, as empresas tem
ofertado um número de viagens
superior a demanda de passageiros
e cumprido 99,99% dessas viagens
programadas, o que tem gerado
perdas diárias.
A operação do sistema, por
exemplo, no dia 6 de janeiro de
2021, realizou 16.413 viagens, o que
equivale a 67% do número ofertado
antes da pandemia, que na época
realizava 24.500. Com esse desequilíbrio, da oferta sempre acima da
demanda, os prejuízos diários que
vão se acumulando, são da ordem
de R$ 1,8 milhão.
O acordo recente, firmado com
a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
e que conta o aval do Tribunal de
Justiça (TJ), para adiantamento da
compra de vales-transportes para
o funcionalismo, foi fundamental
para o sistema continuar operando
até março.
Cabe pontuar que nenhuma
grande cidade no mundo estava

preparada ou treinada para se adequar rapidamente às adversidades e
desafios diários que todo o sistema,
empresas e colaboradores vêm enfrentando para continuar operando
com eficiência e segurança.
Temos que seguir um decreto
que exige limite de passageiros em
pé, e ele é unilateral e não consta
no nosso contrato. É um dos motivos
do sindicato não concordar com as
multas que estão sendo aplicadas.
Sabemos da necessidade de evitar
a lotação dos veículos. Na grande
maioria das viagens temos atendido ao decreto, mas precisamos do
apoio da população. Não temos
como proibir o embarque de um
passageiro em uma estação ou
ponto de ônibus na cidade.
Em relação aos reajustes tarifários, sabemos que o momento é
complicado em meio à pandemia,
que impactou na renda da população. Mas o aumento é importante
e necessário. Quanto mais tempo
se adia um acréscimo de tarifa,
mais deficitário fica o sistema. Nos
últimos 4 anos tivemos apenas uma
elevação de tarifa, o prejuízo é grande para o sistema. O aumento é tão
somente a correção da inflação do
ano anterior. Diferente de variados
produtos e serviços que aumentam
ao longo de todo ano.

Salseiro na vacinação
O ano de 2021, que acaba de nascer,
é um robusto garotão cuja paternidade
muitos disputa. Afinal, antecede a um ano
político de grosso calibre e revela-se, desde
já, com cacife suficiente para alavancar as
disputas eleitorais em 2022, especialmente a presidencial, no vácuo benfazejo da
imunização contra a COVID-19.
Diante desse cenário alvissareiro, as
peças de um intrincado jogo de xadrez são
movimentadas de forma estrategicamente
calculadas, porquanto nesse embate os
fins justificam os meios utilizados para
atingi-los, como prelecionou o filósofo
Nicolau Maquiavel no seu clássico “O
Príncipe”, em 1513, quando o nosso país
era um adolescente território descoberto
por naus portuguesas.
Por isso, não é de se estranhar haja
tanta gente disputando espaço na mídia e
nas redes sociais, quando uma pandemia
assola o planeta terra, e seja alvo de disputas políticas acirradas em solo tupiniquim.
O principal protagonista dessa disputa é
o governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), declarado candidato a candidato
ao Palácio do Planalto em 2022. Ele mede
forças todas as semanas, tentando polarizar com o presidente Jair Bolsonaro que,
na maioria das vezes, debocha do opositor
que ajudou a construir. Não bastasse Doria
e seu séquito de assessores, devidamente
paramentados e por detrás de dispositivos
a deitar falação, partidos de oposição ao
governo não lhe dão trégua com ações
diretas de inconstitucionalidade junto ao
Supremo Tribunal Federal (STF).
Discutem o sexo dos anjos, levando
a Suprema Corte a apequenar-se delibe-
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rando sobre assuntos intestinos do poder
Executivo, esquecendo muitas vezes do
seu papel preponderante de guardião da
Constituição. Com efeito, assuntos que nem
sequer deveriam ser admitidos – por estarem claramente definidos em lei - tomam
conta da pauta do STF, desde confisco de
seringas, autonomia para se fazer vacinação sem respeitar o Calendário Nacional de
Imunização do Ministério da Saúde, mesmo
sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); obrigatoriedade
da vacinação e outros que tais.
As decisões do Supremo beiram a
teratologia ao proibir o Ministério da
Saúde confiscar insumos, como se seringa
pudesse ser classificada como tal. Quanto
à dispensabilidade de autorização da Anvisa para o uso de vacinas, o STF permite,
mas impõe condicionantes que cercam
qualquer possibilidade de fazê-lo, tais
como ter havido o registro em pelo menos
uma autoridade sanitária estrangeira e
que tenha sido autorizada a distribuição
comercial em seus respectivos países,
como a FDA americana e a europeia EMA,
dentre outras elencadas.
O governador Doria joga todas as
fichas na CoronaVac, desenvolvida pelo
laboratório chinês Sinovac, em parceria
com o Instituto Butantan, que, como a
vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz,
esperam a autorização emergencial da
Anvisa para serem utilizadas na população
brasileira. Em ambos os casos, há ainda
muita documentação pendente de entrega para a análise do órgão oficial.
Nenhuma das agências citadas pelo
STF registrou a vacina CoronaVac, mas o

governador paulista já divulga que dará
início à vacinação no próximo dia 20 em
São Paulo, à revelia da Anvisa e do calendário do Ministério da Saúde.
A Anvisa, todavia, ciente de suas responsabilidades, parece não se influenciar
por essas pressões políticas, que nem
sempre colocam a saúde da população
em primeiro plano.
Há também embates acirrados entre
grupos do meio científico: os que defendem
o uso imediato das vacinas, já aprovadas, e
os mais cautelosos, que entendem ser prudente dar tempo ao tempo – utilizando-se
dos tratamentos precoces – enquanto se
testa uma vacina como manda o figurino,
sem atropelar fases importantes. Estes garimpam meios para o tratamento precoce
da COVID-19, havendo quem garanta obter
eficácia de 0% de óbitos.
Mas este grupo também enfrenta
opositores, que afirmam não haver, até
agora, qualquer medicamento que evite o
contágio da doença, segundo autoridades
de saúde.
Entre afoitezas para liberar vacinas sem
o carimbo da eficácia e da segurança, interesses políticos escancarados para aparecer
como o pai da criança, grupos que apóiam
o uso da vacina, grupos que a acham
deletéria à saúde humana – pois testadas
com atropelamento de fases importantes –
está o cidadão comum, homiziado em sua
própria residência, assustado com a falta de
sintonia de autoridades, atemorizado pela
mídia que só fala em mortes faz quase um
ano, sem saber que rumo tomar, pois não
sabe em quem acreditar.
Triste, muito triste...
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Brasília exige que empresas
mineiras sejam privatizadas

Pedro Gontijo

nformações de Brasília indicam existir uma
forte pressão do governo federal em relação
ao governo mineiro para que empresas
como a Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
e a Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
(Cemig) sejam privatizadas sem muita demora.
O Ministério da Economia estaria exigindo
essa postura do governador Romeu Zema (Novo) e
de sua equipe econômica em contrapartida às ajudas financeiras concedidas ao estado, neste caso,
por ordem e orientação explícita do presidente
Jair Bolsonaro, com quem Zema está nutrindo um
relacionamento político e institucional amigável.

O governador Romeu Zema estaria sendo
pressionado pelas autoridades federais

Semana passada, a imprensa veiculou informações sugerindo que a sede administrativa da
Cemig seria transferida para São Paulo com o
objetivo de se beneficiar de um ICMS mais barato.
De pronto, assessores da presidência da empresa
disseram que “isso nunca existiu, nem foi discutido
e que a mídia havia difundido informação errônea,
pois, na verdade, a companhia tem um projeto
de abrir um escritório de representação em São
Paulo para facilitar as transações comerciais na
compra de energia”.
Quando o assunto foi levado a público, logo
apareceram as considerações. O engenheiro
Aloísio Vasconcelos, ex-diretor da Cemig e ex-presidente da Eletrobras comentou: “a Cemig é
a maior contribuinte de ICMS junto aos cofres do
governo mineiro”.
Do ponto de vista político um detalhe chamou
atenção: a incomensurável celeuma relacionada a
uma possível transferência da sede não mereceu
um repúdio público de Zema. “É estranho esse
silêncio do governador”, reclama o deputado
petista André Quintão.
Pelo menos até agora, o governo mineiro
continua sendo sócio majoritário da empresa, ou
seja, até que se prove o contrário, ele é o dono
da Cemig. É tanto burburinho que essa história
foi parar na boca do povo, depois que alguns
funcionários foram afastados de suas funções
de chefias. Sendo assim, o tema passou a ser
analisado pelo Ministério Público e, no final da
semana, havia informações indicando, inclusive,
sobre a possibilidade do envolvimento também
do Tribunal de Contas do Estado com o fito de
esclarecer as controvérsias.

SME/Divulgação

I

A Cemig em São Paulo?

Eujácio Silva

O ex-diretor da Cemig, Aloísio Vasconcelos

Quanto à pretensão de Zema em privatizar
a Cemig, isso não chega a ser novidade. Ao ser
eleito, ele já tinha esse discurso na ponta da
língua. Nesse caso específico, um fato recente
deu um incremento a mais: a contratação de
um engenheiro de Sorocaba para ser diretor de
distribuição, sendo que em Minas existem grandes
escolas na área e, consequentemente, inúmeros
profissionais para exercer tal função.
Fala-se até mesmo em interesse de um grupo
japonês em adquirir o controle acionário da companhia. Porém, antes dessa possibilidade se tornar plausível, o tema terá de ser votado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por lá,
além do Partido Novo, com três deputados defensores da tese, de acordo com especulações, a bancada
do PSDB também encara a aposta com bons olhos.
Se for verdade que a venda das ações depende do Legislativo, de acordo com especialistas, a
transferência da sede compete exclusivamente à
diretoria-executiva da Cemig. “Afinal, se alguém
comprar o contencioso energético, poderá administrar os bens de onde quiser”, avaliam advogados ouvidos por nossa reportagem.

Minas Gerais sanciona isenção de
imposto para energia renovável
Luiz Santana

O

governador Romeu Zema (Novo)
sancionou a Lei 23.762/21, que concede isenção do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) a distribuidoras de energia renovável, e do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
para carros movidos a gás natural. A sanção foi
publicada na edição do dia 7 de janeiro do Diário
Oficial do Estado, o Minas Gerais.
A norma é derivada do Projeto de Lei (PL)
4.054/17, do deputado Gil Pereira (PSD), aprovado conclusivamente pelo Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 4 de
dezembro. A nova regra vincula o benefício fiscal
não somente à energia solar fotovoltaica, como já
ocorre, mas também à energia de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia.
Para tanto, acrescenta dispositivo à Lei 6.763,
de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado, autorizando que o Executivo conceda a
isenção do ICMS à energia fornecida pela distribuidora à unidade consumidora do sistema de
compensação de energia elétrica.
O benefício terá que ocorrer em quantidade
correspondente à energia vinda de cogeração
qualificada, ou de uso de fontes renováveis, e injetada anteriormente na rede pela mesma unidade
ou por unidade de mesma titularidade. Também
poderá abranger equipamentos, peças, partes e
componentes utilizados para microgeração, em
minigeração distribuída de energia elétrica, por
meio de cogeração qualificada ou do uso de fontes
renováveis de energia.
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Bastidores de BH

A imprensa mineira chegou a noticiar que o ex-presidente
da Assembleia e atual secretário de governo da PBH, Adalclever Lopes (MDB), seria candidato a deputado estadual.
Mas amigos próximos garantem que ele disputará a Câmara
Federal, em substituição ao seu pai, Mauro Lopes, já com cerca
30 anos de parlamento brasileiro. A conferir...

Projeto Kalil
O projeto político do prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem
avançado. Depois de acertar os ponteiros com seu antigo adversário, o senador Rodrigo Pacheco (DEM), ele começou a atuar
firme em busca de aproximação com nomes influentes. Assim,
abriu espaço junto a três ex-governadores: Eduardo Azeredo,
Alberto Pinto Coelho (PP) e Fernando Pimentel (PT). Aliás,
nomes que nunca foram convidados pelo governador Romeu
Zema (Novo) sequer para um cafezinho, segundo avaliam os
jornalistas da crônica política.

Pacheco e o Judiciário
Em Brasília, comenta-se que um dos trunfos do senador
mineiro Rodrigo Pacheco (DEM), em sua corrida para se tornar
presidente do Senado, tem a ver com o fato de ele ter um excelente trânsito com o Poder Judiciário, certamente por causa
de sua grande respeitabilidade como advogado criminalista.

Sucessão na Granbel
Por enquanto, três nomes já teriam demonstrado interesse
em disputar a presidência da Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel). São eles,
os prefeitos de Nova Lima, João Marcelo (Cidadania), de Lagoa
Santa, Rogério Avelar (Cidadania), e de Vespasiano, Ilce Rocha
(PSDB). Com isso, a sucessão do ainda presidente Vitor Penido
(DEM) está em debate mesmo que ele próprio tenha evitado
mencionar o tema.

Política em Uberlândia
Quando o assunto é a sucessão estadual, alguns nomes
são lembrados para o páreo, inclusive, o do chefe do Executivo
de Uberlândia, Odelmo Leão (PP). Ele comanda o segundo
maior colégio eleitoral do estado, e é um prefeito que nunca
perdeu uma eleição, tanto para a Câmara Federal quanto para
a prefeitura local. Outro detalhe é que o último governador
nascido na cidade foi Rondon Pacheco e isso já tem 45 anos.
Para além desta realidade, há o reconhecimento de que o município e a região protagonizam uma excepcional contribuição
para o crescimento da economia mineira.

Sucessão estadual
Quem quiser agradar o megaempresário mineiro Rubens
Menin, não precisa dizer que ele seria um ótimo candidato
a governador. Basta fazer referência ao seu projeto, visando
transformar o Atlético Mineiro em um dos grandes times na
América do Sul.

País quebrado

Essa concessão fiscal será feita em forma, prazo e condições que serão previstos em regulamento específico. Dependerá, ainda, da autorização
em convênio celebrado e ratificado pelos estados
e pelo Distrito Federal, no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz).
A regra ora sancionada ainda inclui dispositivo
na Lei 14.937, de 2003, que dispõe sobre o IPVA.
A adição feita a essa norma estende a possibilidade de isenção também a veículos movidos a
gás natural, no exercício seguinte à aquisição do
automóvel.

Torcedores em pé nos estádios
O Diário Oficial do dia 7 de janeiro também
traz a sanção do governador à Lei 23.772/21, que
autoriza estádios de futebol a garantir espaço a

torcedores que desejarem acompanhar as partidas em pé.
A nova norma tramitou na ALMG como Projeto
de Lei (PL) 1.401/20, do deputado Gustavo Valadares (PSDB), também concluído em Plenário no
dia 4 de dezembro último. A regra regulamenta,
no âmbito do Estado, o artigo 22 da Lei Federal
10.671, de 2003, que contém o Estatuto de Defesa
do Torcedor.
O texto da lei limita os setores sem cadeiras
em 20% da capacidade total do estádio e garante
que os valores dos ingressos para torcedores em
pé serão inferiores aos dos demais setores, após
precificação definida pelos clubes e estudo de
viabilidade econômico-financeira.
A reserva de vagas em pé não se aplica aos estádios gerenciados sob regime de concessão com
contrato vigente na data de publicação da nova lei.

Depois que o presidente Jair Bolsonaro alardeou a respeito
da quebradeira do Brasil, veio a primeira consequência: o
fechamento da Ford no país. Em Brasília, segundo comentam
os especialistas, as multinacionais estão pessimistas quanto à
retomada do crescimento da economia brasileira.

Política nacional
Tido como opositor ao Palácio do Planalto, o historiador
Marco Antonio Villa, na TV Cultura, alfinetou: “seria importante observar com relação a uma realidade concreta. O presidente Jair Bolsonaro apoiou diversos candidatos a prefeito
de grandes cidades, inclusive no Rio de Janeiro, e perdeu na
maioria delas”. Xiiiiii!

Foi formalizada a composição de mais um bloco parlamentar da 19ª
Legislatura (2021-2024) da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Intitulado “Somos BH”, o bloco é formado por três partidos e seis integrantes:
Professor Juliano Lopes (PTC), líder; Wesley (Pros), vice-líder; José Ferreira
(PP); Professora Marli (PP); Rubão (PP) e Wilsinho da Tabu (PP). “O bloco torna os seis vereadores mais fortes, já que são seis votos na Casa”,
argumentou o líder do Somos BH. Em relação à votação das pautas, de
acordo com Professor Juliano Lopes, os parlamentares votarão de forma
semelhante, desde que não se contrarie a bandeira de cada um. “As
prioridades do bloco serão sempre o que for o melhor para a cidade”,
esclareceu.
Integrantes do novo bloco utilizaram as mesmas palavras para se manifestarem nas redes sociais sobre a criação do grupo: “Nós acreditamos na
força do diálogo. Acreditamos que é com união que vamos melhorar a nossa
cidade. Por isso, estamos muito felizes de anunciar a criação do bloco Somos
BH. Tenho certeza de que esse grupo ainda conquistará coisas incríveis para
Belo Horizonte!”.
O bloco Democracia e Independência composto por seis partidos e sete
integrantes, foi o primeiro a ser formado nesta legislatura. Mudança recente
do Regimento Interno da CMBH pode estar impulsionando a formação dos
blocos, acredita o líder do Somos BH, já que foi extinta a figura do líder de
partido com apenas um representante. Anteriormente, em 2013, foi formado
na Casa o bloco “Avança BH”, aglutinando PTdoB e PRP.

CMBH

Segundo bloco parlamentar da Câmara de BH
será composto por três partidos e seis integrantes

Regimento Interno
Conforme estabelece o Regimento Interno, em seu art. 35, duas ou mais
bancadas, por deliberação de seus componentes, poderão constituir bloco
parlamentar sob liderança comum, perdendo as lideranças individuais suas
atribuições, prerrogativas e vantagens legais e regimentais.
Ainda de acordo com o dispositivo do Regimento, o bloco parlamentar
terá existência circunscrita à legislatura e receberá o mesmo tratamento
dispensado às bancadas. A bancada integrante de bloco parlamentar não
poderá fazer parte de outro concomitantemente.
Vale lembrar que o termo bancada é o agrupamento organizado de, no
mínimo, dois vereadores de uma mesma representação partidária. Desta forma,
bancadas partidárias são constituídas por parlamentares; e blocos, por partidos.

Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100
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Assunto internacional

Segundo a imprensa internacional, contra o presidente americano Donald Trump circula, nos bastidores do Judiciário dos
Estados Unidos, 10 processos com vieses diferentes, o que poderá
deixá-lo fora de combate nas próximas eleições. Será, gente?

Líder da direita
Ainda tendo como base a análise de especialistas, o comandante norte-americano, em que pese tanta celeuma nesta reta
final de seu mandato, será sagrado como um autêntico líder da
direita radical do país. Os seus seguidores esperavam por uma
figura desta estirpe há anos, é o que dizem por lá.

Itatiaia, Troféu Guará
É a primeira vez, em décadas, que não haverá neste mês
de janeiro a solenidade para entrega do Troféu Guará, uma
promoção da mais popular emissora de rádio de Minas, a
Itatiaia. Tudo por culpa da pandemia do novo coronavírus.

Debandada geral
O ex-deputado federal e empresário paulistano Emerson
Kapaz alertou: “se não acontecer a esperada Reforma Tributária, outras grandes empresas, a exemplo da Ford, podem
deixar o Brasil em busca de um cenário mais seguro para elas”.

Mourão x Bolsonaro
A crônica política de Brasília já está sinalizando sobre a existência de uma espécie de mal-estar entre o presidente Jair Bolsonaro
e o seu vice, o general Hamilton Mourão. Atualmente, eles têm
emitido opiniões divergentes, inclusive em relação ao programa
de vacinação contra a COVID-19. Isso ainda vai dar xabu.

São Paulo x Brasil
Em Brasília, a corrida intensa da semana foi no sentido
de evitar que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
tivesse a oportunidade de começar a proceder à vacinação dos
paulistanos antes da entrada em ação do Plano Nacional para
Imunização contra a COVID-19. “É uma questão de honra. Essa
luta Doria já perdeu”, comenta um assessor presidencial. Será?

Campanha nacional
Relativamente ao movimento visando à vacinação dos brasileiros contra a COVID-19, há sugestões de diferentes pessoas no
sentido de que o governo federal deveria fazer uma campanha
publicitária nacional, mostrando os detalhes e a importância da
aceitação das doses por parte do povo, como forma de minimizar a
quantidade de infectados e mortes por conta da pandemia. Resta
saber se alguém do Poder Central vai levar a sério as propostas.

Excesso de partidos
Continua a arenga quanto ao excessivo número de partidos
políticos no Brasil. Atualmente, são mais de 30 representantes.
Aliás, essa realidade tem dificultado até mesmo o trabalho
dos candidatos à presidência da Câmara, por conta dos vários
acordos e convencimentos, por meio de lideranças distintas,
mesmo que de partidos pequenos com poucos representantes no
Congresso. A quantidade ideal seria de 10 siglas para acomodar
as diferentes forças políticas, segundo avaliam os especialistas.

16 a 23 de janeiro de 2021

53% dos brasileiros pediram empréstimo
pessoal para pagar dívidas ano passado
ao cheque especial e ao cartão de crédito. “Isso série de precauções. “Avaliar se a renda é
porque eles permitem um planejamento melhor suficiente para o pagamento das parcelas e
do fluxo de caixa dos cidadãos, pois são opções se o valor tomado vai resolver a motivação
para a tomada de crédito.
Uma pesquisa realizada pela fintech Bom de menor taxa de juros, com valor
Quanto mais consciente for o
pra Crédito apontou que os brasileiros querem mensal fixo e prazo determinado”.
“Em curto
consumo, maior será a possibipagar suas dívidas. Os dados mostram que,
O índice de pessoas buscando
lidade de solucionar a situação
por aqui, 53% da população pediu empréstimo pagar seus débitos pode causar
prazo, é
financeira ou impulsionar as
pessoal em 2020 para ficar com as contas no um impacto positivo na economia.
uma forma
condições para a realização de
azul. Ainda de acordo com o estudo, investir em “Em curto prazo, é uma forma de
de manter
um sonho”.
um negócio (19%), adquirir um veículo (7%), manter o poder aquisitivo para as
o poder
Ele acrescenta que a pesreformar um imóvel (6%), fazer compras (4%) despesas do dia a dia. Em longo,
soa
deve conhecer bem sua
ou obter um imóvel (3%) seguem liderando o esse comportamento, além de
aquisitivo
realidade financeira, ou seja,
ranking de prioridades financeiras.
garantir a manutenção do popara as
saber o quanto ganha e gasta
Ao longo de 2020, a procura por ajuda der de compra, pode assegurar
despesas
por mês, incluindo os valores
financeira aumentou 27,7% na média diária maior capacidade de crédito para
pagos em juros, empréstimos
de solicitações por pessoas com renda de até pessoas físicas, o que ajudará na
do dia a dia”
e contas. “É importante anotar
R$ 2 mil no quarto trimestre, quando compa- recuperação econômica”.
tudo e isso inclui os gastos
rado ao fim do terceiro. Os números reforçam
Em relação à porcentagem
um impacto financeiro maior na população de de brasileiros que estão pedindo empréstimo sazonais, como material escolar, IPVA, IPTU,
baixa renda das classes C e D.
pessoal para investir, Afonso explica que é entre outros. Existem diversos aplicativos e
Segundo o diretor de vendas da fintech, Mar- preciso uma avaliação criteriosa. “Devem ser planilhas que podem ajudar o consumidor a
co Afonso, a pandemia despertou nas pessoas considerados fatores como prazos, taxas de organizar sua vida financeira, o importante
a necessidade de cuidar das finanças pessoais. juros e relação entre a parcela e a renda mensal é ter isso bem estruturado para ver quais
caminhos seguir”.
“Tudo isso para evitar que as dificuldades enfren- do tomador ou empreendedor”.
O planejamento de gastos também é
tadas nesse período se repitam no futuro. E uma
essencial. “Se o custo da pessoa é bem
das formas de organizar as contas é a troca de Cuidados
maior do que a sua capacidade financeira,
dívidas por alternativas de menor custo”. Além
Para que o empréstimo não se torne é bem provável que ela esteja cometendo
disso, segundo o especialista, os produtos de
crédito pessoal são uma excelente alternativa uma inadimplência, é preciso tomar uma um dos piores erros financeiros: não pensar
antes de assumir novas dívidas. Antes de
sair gastando sem pensar, é importante se
planejar e, por isso, é fundamental ter todos
os gastos no papel”.
Diminuir despesas desnecessárias é
primordial para que o consumidor consiga
pagar o empréstimo de forma tranquila.
“Planejar as compras ou deixar de adquirir
coisas supérfluas permite que as pessoas
comecem o ano com valores que caibam no
bolso. Até porque cada dia de atraso gera
taxas de juros composto. Para não perder
dinheiro, escolha uma data que seja bem
perto do dia do pagamento. Por isso, ficar
3 ou 4 meses sem fazer nenhuma compra
Ao longo de 2020, a procura por ajuda financeira aumentou 27,7%
parcelada pode criar um fôlego no orçamenna média diária de solicitações por pessoas com renda de até R$ 2 mil
to”, finaliza.

Nat Macedo
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José Luiz Borel
Publicitário, professor, empresário e presidente da Associação
Mineira de Propaganda (AMP) – jose.luiz@espontanea.com.br

Que venha uma nova década

N

ão resta nenhuma dúvida que o
ano de 2020 foi absolutamente
incomum a todos do planeta.
Vai ficar para a história como o
ano em que a pandemia do coronavírus
tomou conta de tudo. Uma mudança
brusca das relações econômicas e sociais
provocou uma grande crise em quase todas as atividades econômicas. Em Minas
Gerais não foi diferente, mas continuamos
a ser um exemplo. Nossos últimos anos
foram marcados por um desenvolvimento
bastante expressivo. Em todos os campos,
principalmente o econômico e o social.
De um modo geral ocupamos a segunda
colocação no ranking dos estados na Federação. Somos uma França do ponto de vista
de extensão territorial, 853 municípios,
temos a segunda população brasileira,
somos mais de 21,3 milhões de consumidores, mais de 15,9 milhões de eleitores, o
segundo maior colégio eleitoral brasileiro,
nossa capital Belo Horizonte tem na sua
região metropolitana cerca de 6 milhões
de pessoas. Uma alta taxa de urbanização.
Segunda bancada no Congresso, maior
bacia leiteira do Brasil, maior centro
distribuidor-atacadista, celeiro agrícola,
segundo maior polo têxtil e automotivo,
estado responsável por 60% da produção
nacional de café, maior rebanho bovino do
país, maior produtor nacional de aço bruto,
responsável por mais de 45% da produção
brasileira de substâncias minerais (minério
de ferro, calcário ouro, manganês, etc).

Todos esses números e informações
e mais outra lista muito maior de vantagens e diferenciais coloca Minas Gerais
numa situação invejável na hora de decidir por uma expansão dos negócios, um
aumento de mercado consumidor, lançamento de novos produtos, eleições etc.
Tudo isso é um belíssimo background para
qualquer segmento, não é verdade? A resposta
não é totalmente um sim. Para a indústria da
comunicação especificamente, principalmente
as agências de propaganda, sofre muito com
estas características de Minas Gerais. Falta para
o mercado mineiro de agências de propaganda uma matéria prima muito importante:
anunciantes e marcas mineiras. Nossa economia esta muito baseada no setor primário e
secundário, caracterizado basicamente pelo
fornecimento de matéria-prima para outros
estados ou países. Esta rotina tira de Minas a
capacidade de produzir marcas, consequentemente empresas para disputar esse fantástico
mercado consumidor. Ficamos sem as marcas.
Ficamos sem o anunciante. O fato é que ainda
somos, essencialmente, grandes fornecedores
de matérias-primas, commodities. Exportamos
o material bruto e importamos os produtos
prontos. Inclusive com a sua comunicação
pré-formatada, vinda de São Paulo, do Rio de
Janeiro ou de fora do Brasil.
Na composição do nosso Produto Interno
Bruto (PIB), cerca de 60% é do setor de serviços.
Também nesse segmento superimportante, a
presença de marcas mineiras é muito pequena.
É um segmento que é atendido pelas marcas

nacionais ou internacionais. Minas Gerais já foi
muito forte no segmento bancário, no varejo
de eletro, automotivo e imóveis, linha mole
e vários outros. Hoje todos estes segmentos
são liderados por marcas baseadas em outras
praças, inclusive a inteligência de marketing.
Um dos pilares de sustentação da propaganda mineira está na comunicação pública.
Agências, fornecedores de mídia impressa,
eletrônica e digital, profissionais especializados no marketing político, institutos de
pesquisa, todas essas empresas matem um
volume de trabalho bem acima da média.
Grande parte desse aumento considerável
nasce da própria experiência que o mercado
mineiro adquiriu ao longo dos anos.
O que precisamos, projetamos e procuramos para o mercado mineiro são novas
marcas. Ou seja: na sua construção, no seu
fortalecimento, enfim, no longo trabalho que
devemos fazer para garantir o nascimento
e o crescimento saudável de uma nova safra de anunciantes. Esse é o desafio que a
propaganda mineira tem pela frente. É um
esforço de catequese mesmo, educando e
formando uma nova mentalidade junto às
empresas que, se ainda não são grandes,
oferecem potencial para crescer. Só que em
vez de encararmos isso como uma dificuldade, estamos tratando essa tarefa como uma
oportunidade. Com a experiência, o talento,
a tecnologia e a estrutura que reunimos na
propaganda mineira, poderemos começar
uma série de novas e duradouras parcerias.
Precisamos pensar no sucesso das marcas.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Setor calçadista projeta
crescimento de 14,1% este ano
Daniel Amaro
O setor calçadista nacional
também sofreu os impactos da
crise sanitária. Segundo dados da
Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados), de janeiro a novembro de 2020 houve
redução de 23,4% na produção, o
equivalente a 200,2 milhões de
pares a menos. No mesmo período, o emprego no ramo foi afetado
e 13.415 mil postos de trabalho
foram fechados. No entanto, a
entidade está otimista e projeta
crescimento de 14,1% para este
ano, alcançando 810,6 milhões de
unidades confeccionadas.
Em relação à produção, o Brasil
foi o país que mais teve queda nos
números, atrás de Índia (-22,6%),
China (-14,2%) e Vietnã (-3,2%).
Em 2020, as exportações também
tiveram perdas e chegaram a 93,8
milhões de pares, sendo 21,4
milhões (-18,6%) a menos que
em 2019, quando o índice ficou
em 115,2 milhões de unidades.
Em termos monetários, houve
diminuição de US$ 313,7 milhões
(-32,3%) no ano passado, passando de US$ 972 para US$ 658,3.
O estado do Rio Grande do Sul
foi o que mais exportou em 2020,
totalizando US$ 292,5 milhões.
Logo a seguir vêm Ceará (US$ 167
milhões), São Paulo (US$ 66,8
milhões) e Paraíba (US$ 52,6 milhões). Minas Gerais ocupa a quinta
posição com US$ 26,2 milhões.
Os principais países de destino são

Sobre o e-commerce, ele afirma que a modalidade tem funcionado bem durante a pandemia.
“Muitas empresas começaram a
atuar neste meio que veio para
ficar. Até mesmo após passar
o coronavírus, várias lojas vão
continuar vendendo on-line. Essa
era uma mudança que deveria
acontecer ao longo do tempo,
mas foi acelerada pela crise sanitária”, finaliza.

Perda de faturamento

Mais de 810 milhões de pares devem ser produzidos até o final de 2021
Estados Unidos, Argentina e França.
Conforme a entidade, a exportação
também deve avançar 14,9% este
ano e atingir 107,7 milhões de pares.
De acordo com o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo
Ferreira, a pandemia de COVID-19
foi a principal responsável pelos
números negativos em 2020. “Ela
impactou a produção e o consumo
do item não só no Brasil como no
mundo todo. Além disso, tivemos

muitas baixas no mercado de trabalho. Somente de março a junho
foram fechados 60,1 mil postos,
sendo considerados os piores meses”, destaca.
Ele acredita que este ano deverá ser melhor, mas ainda assim
enfrentará algumas dificuldades.
“Estamos animados com a expectativa do início da vacinação no
Brasil para que o comércio possa
continuar operando normalmente.

Por isso, a nossa previsão de crescimento para o setor é esperançosa.
Frisamos, ainda, a necessidade
de seguir todos os protocolos de
segurança e higiene necessários.
Estamos de olho na situação da
COVID em todos os estados”.
Para Ferreira, o setor poderá
avançar ainda mais e ter uma recuperação mais robusta caso sejam
feitas as reformas administrativa e
tributária. “Sem está última, por

exemplo, não é possível reduzir
o custo da produção nacional.
Porém, tem que ser feita com cautela, pois a realidade dos diversos
estados brasileiros é diferente. Na
pauta de 2021 também está a
renovação e ampliação do direito
antidumping que, atualmente, é
aplicado contra calçados importados da China com o objetivo de
garantir a concorrência leal no
mercado interno brasileiro”.

Celso Rodrigues é gerente de
uma loja de calçados e diz que
2020 foi o pior ano em vendas.
“Nós tínhamos um grande estoque logo no começo do ano
quando estourou a pandemia.
Todas as lojas tiveram que fechar e nossos produtos ficaram
encalhados. Fizemos propaganda
e migramos para modalidade
virtual, mas não é a mesma coisa
que o cliente ir até o estabelecimento experimentar o produto
antes de comprar”.
Segundo ele, a loja perdeu
cerca de 60% de faturamento e
quase a metade dos funcionários
foi dispensada. “A situação só
começou a melhorar em outubro,
quando o isolamento social foi
flexibilizado. Temos seguido todas
as medidas de higiene, poucos
clientes são atendidos por vez e
disponibilizamos álcool em gel.
Ainda não conseguimos nos recuperar aos mesmos níveis de antes,
mas estamos no caminho certo”.

A raiz de uma das maiores produtoras de aço do mundo está no sonho de uma
família empreendedora. Em 1901, a família Gerdau plantou uma fábrica de pregos
em Porto Alegre (RS). Enquanto a empresa crescia, ela foi se entrelaçando com
a vida das pessoas. Com a sua vida.

Aos 120 anos, a Gerdau é uma árvore que não para de dar frutos. Além de maior
empresa brasileira produtora de aço,é também a maior recicladora da América
Latina: 73% da sua produção vem daí. Mas ela quer aproveitar essa data não
apenas para celebrar o seu legado, e sim para reaﬁrmar o seu compromisso
com o futuro.

raízes
A Gerdau está regando hoje mesmo o amanhã de questões urgentes como
educação, habitação, sustentabilidade e empreendedorismo. Porque tão

importante quanto o que colhemos são as sementes que deixamos para o futuro.

Colaboradora Juliana Brun, da Gerdau Cosigua, no Rio de Janeiro,
representando nossos mais de 30 mil colaboradores em 10 países.

Passando pela casa onde você mora, pelo carro que você dirige, pelas pontes por
onde você passa, pelo lugar onde você trabalha. Tornando visível tudo aquilo que
realmente importa para você. Não é só sobre aço que estamos falando: é sobre
acolher, mover, aproximar, realizar.

Fábrica de Pregos Pontas de Paris, da Gerdau, em 1901.
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DA COCHEIRA

Neilton Sávio

Influentes

Três grandes jornalistas de Minas: Lauro Diniz, João Carlos Amaral e Nestor Oliveira.
A rigor, um time da pesada e que influencia nos bastidores da comunicação mineira

SACRÍFICIO - O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), durante a campanha
eleitoral, passou para o povo da cidade que ele lutava contra a caixa-preta da
BHTrans, como se ele não tivesse a chave do cofre. Kalil dizia, na oportunidade,
que estava lutando contra os desmandos no transporte coletivo, como se isso
não fosse responsabilidade dele. Ficou a imagem péssima de que os empresários
dos ônibus são os culpados de tudo que acontece de errado em nosso sistema de
transporte público. Sempre que os empreendedores são chamados a colaborar
estão prontos. Foi assim com a implantação do BRT, apelidado de MOVE em Belo
Horizonte, com compra de novos ônibus e, ainda, na renovação da frota com
ar refrigerado e freio a ar. Tudo isso custa dinheiro e investimento. Tem mais de
um ano que o prefeito não concede aumento de passagens em Belo Horizonte
e, mesmo assim, os empresários estão esperançosos com a chegada da vacina
para que o comércio e a indústria voltem a funcionar normalmente e o passageiro
ande de ônibus como antes.

UMA PEQUENA HISTÓRIA - A imprensa nunca foi de noticiar suicídio, porque
a simples divulgação aumentava o volume de casos. Sendo assim, por iniciativa
própria, passamos a não divulgar mais. Agora vem a informação de Brasília que
o ministro da Justiça, com base na Lei de Imprensa, está tentando processar o
jornalista e escritor Rui Castro que, em artigo na Folha de S. Paulo, defendeu que
o presidente Jair Bolsonaro se suicide, comparando-o ao norte-americano Donald
Trump que incentivou a invasão do Congresso. No artigo, Castro se lembrou do
suicídio de Vargas que deixou carta dizendo que deixava a vida para entrar na
história e, durante muito tempo, foi à referência das classes trabalhadoras do Brasil.

Brigando com os bancos, o jornalista Paulo Ponce anda irritado com o
Banco Itaú. “O banco oferece crédito consignado, mas a taxa de juros nunca é a
mesma indicada na hora da negociação”, afirma. O cliente se sentiu duplamente
“enganado” ao procurar um escritório de advocacia especializado que prometeu
resolver tudo certinho, mas terminou, na realidade, foi complicando ainda mais
a situação. Ou seja, ao final da pendenga, o valor a ser quitado passou ser ainda
mais escorchante. “Um horror”, comenta o jornalista.

A 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, com inscrições que começam
no dia 1º de fevereiro, terá um tema único: a recuperação econômica dos setores
de comércio e serviços de Minas Gerais. Em função da pandemia, o prêmio foi
reformulado e teve o prazo de publicação/veiculação das reportagens estendido.
Agora, podem concorrer reportagens publicadas/veiculadas entre 1º de outubro
de 2019 a 21 de fevereiro de 2021.

Já está tudo certo entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e seu vice Fuad
Noman (PSD). Enquanto Kalil vai cuidar de viajar pelo estado e tocar sua futura
campanha visando o governo do Estado, Noman vai tocar obras.

O presidente do Cruzeiro vem anunciando que vai transferir a sede do clube
do atual prédio na Rua dos Timbiras, construído na administração de Zezé Perrella,
para as dependências do chamado Shopping do América, em Santa Efigênia.
Interessante é que ninguém reclamou e que se Sérgio Rodrigues quiser, pode usar
a sede do Barro Preto, na Rua Guajajaras, que tem espaço para todos e não vai
precisar da suprema humilhação de se abrigar na sede do América.

O município de Contagem perdeu no coração do Eldorado um terreno que
foi a sede da Cuco e, depois, o Centro de Consultas Iria Diniz. De repente colocaram tapumes e até mesmo a Feira de Artesanato foi transferida para outro local.
Ninguém reclamou e quis saber o que aconteceu. O que era público virou privado.
A Câmara Municipal permanece em silêncio.

GOSTO DE GOVERNAR - Parece que o nosso governador Romeu Zema (Novo),
depois de 2 anos de mandato, resolveu deixar a Cidade Administrativa e andar
pelo estado. Nesta última semana, esteve visitando várias cidades do Sul de Minas, onde foi a empresas e incentivou a criação de novos empregos. Aproveitou
as viagens para fazer uma inspeção na distribuição de seringas que serão usadas
na imunização contra a COVID no estado. Segundo Zema, em Minas não faltará
insumos para a vacinação.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 17 de janeiro
Jornalista Clever Ribeiro - Rádio Itatiaia
Radialista Beth Seixas
Jornalista Fernando Elias

Segunda-feira, 18
Sambista Reinan de Oliveira
Júlia Antoneli
Radialista Almir Roberto

Terça-feira, 19
Jornalista Maria Cláudia Santos - editora Itatiaia
Paulo Henrique
Coronel Ramon Zuretta
Cristiano Iderlandes – Edição do Brasil

Quarta-feira, 20
69 anos de fundação da Rádio Itatiaia
Lomelino de Andrade Couto
Wiliam Sebastião Penido do Vale - ex-presidente da Copasa

Quinta-feira, 21
Jornalista Fábio Doyle - Jornal Estado de Minas
Empresário Waldemar de Castro
Agnes Melgaço

Sexta-feira, 22
Radialista Haroldo Ameno
Marli Amorim Lobo Cordeiro
Priscila Batista Torres de Lacerda

Sábado, 23
Radialista Enoque Passos
Jornalista Joana Dias
Jornalista Gabriela Speziali - Rádio Itatiaia

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Gênesis: superprodução da
Record TV estreia no dia 19
Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Escrita por Camilo Pellegrini,
Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard
Miranda, o folhetim épico será
dividido em sete fases: Adão e Eva,
Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos
Caldeus, trajetória de Abraão, Jacó
e José do Egito. Além dos estúdios
da produtora Casablanca, no Rio
de Janeiro, outros locais foram utilizados para as filmagens, como Rio
Grande do Sul, Paraná e Marrocos.

A trama que aborda a criação
bíblica da humanidade conta com
grandes nomes em seu elenco
como: Emilio Orciollo Netto, Elisa Pinheiro, Camila Rodrigues, Igor Rickli,
Oscar Magrini, Francisca Queiroz,
Giuseppe Oristanio, Zé Carlos Machado, Adriana Garambone, entre
muitos outros. Com tratamento de
cinema e muitos efeitos especiais,
as cenas prometem fazer história na
teledramaturgia brasileira.
Fotos: Edu Moraes

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

Estreia no dia 19 de janeiro,
às 21h, a nova novela da Record
TV, Gênesis. A trama é mais
uma superprodução bíblica
da emissora que conta com a
participação de mais de 250
atores. Fiel à história original, a
trama vai retratar a origem de
toda a humanidade com uma
riqueza visual incrível e muitos
detalhes que prometem cativar
o público.  

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

Juliana Boller e Carlo Porto serão Adão e Eva

Eduardo Speroni e Caio Manhente - Caim e Abel
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Um único mês de pandemia equivale a
um ano de sofrimento, aponta estudo
Nat Macedo

U

Pixabay

m estudo publicado na revista científica
Preventive Medicine e realizado pela Rand
Corporation mostrou os impactos que a
COVID-19 tem causado, em longo prazo,
na saúde mental da população. O resultado é
surpreendente: o nível de sofrimento psíquico em
um único mês de pandemia foi exatamente igual
ao experimentado pelas pessoas durante um ano
inteiro.

A psicóloga Alessandra Augusto explica que 2020
nos apresentou a uma situação inédita e inesperada.
“Nunca imaginávamos ter que usar máscara o tempo
todo, não poder abraçar nossos amigos e parentes e
estarmos restritos à nossa residência. Passamos por
um isolamento dentro de uma pandemia e isso mexe
muito com nossa saúde mental”.
Segundo ela, por isso, houve um aumento na
ansiedade e no pânico devido a atual situação. “Não
só a social, como a saúde e, também, a financeira.
Muitas pessoas foram demitidas e outras perderam
seus entes queridos”.

A psicóloga acrescenta que o isolamento afetou
a cada um de uma maneira diferente. “Uma grande
quantidade de indivíduos foi atingida de uma forma
negativa. Houve, no país, muita tragédia familiar.
Pessoas que perderam não só um ente querido, mas
vários membros da família, amigos e colegas de trabalho”. Ela acrescenta que foi um ano de sofrimento
que pode trazer consequências. “Cabe a cada um
ressignificar esse momento. Nós não vamos sair desse
período da mesma forma que entramos. A palavra de
ordem é adaptação. Quem não conseguir se adaptar
vai sucumbir, não só profissionalmente, mais também
pessoalmente”.
Para ela, não existirá uma maneira de voltar ao
cenário anterior à pandemia. “Nós passamos por uma
experiência traumática e aprendemos muitas coisas.
Haverá um novo normal, não uma retomada do que
era. Resta a nós levarmos nossos aprendizados para
essa normalidade que nos aguarda”.

Como a mente sente?
A psicóloga relata que um grupo de fatores pode
sinalizar que a saúde mental e emocional não anda
bem. “Insônia; apetite desregulado; dificuldade de
lembrar fatos recentes e irritabilidade”.
Ela ressalta que a saúde mental e emocional são
semelhantes, mas também apresentam diferenças.
“Quando falo da saúde emocional, estou lidando com
a autoestima e qualidade dos pensamentos. Ou seja,
minhas emoções. Sabendo conviver com essa produção de pensamentos, lido melhor com as coisas do
dia a dia”. Já a saúde mental, segundo a especialista,
vai para o lado fisiológico. “Quando há desequilíbrio
nesse campo, há também um descompasso da minha
parte fisiológica e neurológica”.

Janeiro branco

Atual cenário pode deixar consequências a quem não estiver disposto a cuidar da saúde mental

O primeiro mês do ano é marcado pela campanha
Janeiro Branco, criada e promovida por psicólogos
com o propósito de convidar a população a discutir a
importância do cuidado com a saúde mental em busca
de mais felicidade e qualidade de vida. “Falamos desse

Despertando?
Uma pesquisa realizada pela Hibou
mostrou que os brasileiros querem
mesmo mudar de hábitos. Os dados
apontaram que 47% se sentem menos
dispostos agora do que antes do início da
pandemia. Contudo, há uma perspectiva
de melhora nesse panorama, já que 90%
gostariam de aproveitar o ano novo para
fazer mais pela própria saúde física e
mental. Tudo isso para lidar com as três
principais preocupações mencionadas:
estresse da rotina, confinamento prolongado e problemas financeiros.

Lucas Penchel

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Férias
• Feriados

Clínico geral e CEO da Clínica Penchel
luana.moreira@navescoelhocomunicacao.com.br

Janeiro Branco: saiba como diminuir a
ansiedade por meio da alimentação saudável

O

ano inicia com o “Janeiro Branco”, campanha
voltada a conscientização sobre a importância da saúde mental. Assunto
que se mostra ainda mais relevante para o nosso país, que
possui a maior taxa de pessoas
com ansiedade do mundo e é o
quinto em casos de depressão.
Cerca de 9,3% dos brasileiros
possuem algum tipo de transtorno de ansiedade e 5,8% convive
com a depressão. Os fatores que
impulsionam o desenvolvimento destes distúrbios em nossa
população são vários, indo da
preocupação com a pandemia de
COVID-19 até a apreensão gerada
pelas turbulências econômicas
e políticas. Até mesmo a virada
de ano acaba estimulando o
surgimento das sensações de
inquietude e agonia, que geralmente estão relacionadas às
frustrações do ano anterior e as
expectativas e incertezas quanto
ao ano que se iniciará.
Alguns dos sintomas causados pela ansiedade como, por
exemplo, o estresse, insônia,
fadiga e irritação podem levar
as pessoas a comerem de forma
desregrada e exagerada, o que
na maioria das vezes, resulta
no aparecimento de outros problemas de saúde. O consumo

de açúcar e gordura estimula a
liberação dos hormônios da endorfina e serotonina nas correntes sanguíneas, proporcionando
bem-estar e relaxamento quase
que imediato a nossos organismos. Com o passar dos anos,
esse tipo de alimentação pode
influenciar no aumento de peso
e na construção de quadros de
hipertensão, diabetes, gastrite,
obesidade, refluxo, entre outros.
Por estes motivos é essencial que
os pacientes entendam a relação
entre alimentação e ansiedade
e assim adotem novos hábitos,
introduzindo em suas dietas
pratos saudáveis e nutritivos,
que tragam boas sensações e
ajudem a minimizar os sinais do
distúrbio.
Uma alternativa para os fãs
de doces é fazer a substituição
por alfarroba, um fruto do qual é
possível fazer barrinhas ou creme
com aroma e sabor semelhantes
aos do chocolate. É uma opção
pouco calórica e rica em magnésio, polifenóis e antioxidantes
que auxiliam na prevenção ao
envelhecimento precoce. Outros
alimentos que possuem magnésio e cálcio e ajudam a acalmar
o nosso organismo, assim como
a alfarroba, são a soja, nozes,
iogurte desnatado, sardinha,
salmão, brócolis e couve.
Divulgação

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

tema em janeiro, pois é quando as pessoas estão planejando o ano e traçando suas metas”, diz Alessandra.
De acordo com ela, houve um consenso de que
cuidar da saúde mental e emocional é tão importante
quanto da física. “Elas estão atreladas e precisam
caminhar juntas. Uma grande dificuldade é fazer com
que a população tenha uma consciência e faça uma
medicina preventiva para que não cheguem a uma
forma aguda dentro dos seus problemas”.
A psicóloga adiciona que o brasileiro negligencia
muito a saúde mental. “Muitos sequer reconhecem
que estão adoecidos. Encaram a insônia e estado de
nervosismo como consequência de uma vida corrida.
Por vezes, esses indivíduos já estão dentro desses
transtornos e, por uma questão cultural e histórica,
demoram a buscar um auxílio”.
Alessandra diz que a pessoa deve olhar para si e
procurar se entender. “Ter pensamentos positivos e
realistas, além disso, fugir dos medos irracionais e
planejar objetivos é uma das ferramentas que a gente
pode usar para que não sejamos tão afetados”.

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Outro nutriente que colabora no controle da ansiedade
é a vitamina C, presente em
frutas cítricas, como a laranja,
tangerina e limão. Elas contribuem para a diminuição da
produção do hormônio cortisol,
que é liberado em situações de
estresse, promovem o funcionamento eficiente do sistema
nervoso e elevam a sensação
de bem-estar.
De um modo geral, os alimentos ricos em ômega 3,
fibras, vitamina D, probióticos e
triptofano – aminoácido encontrado em carnes, frango, peixes,
ovos e também no chocolate –
são essenciais para aperfeiçoar
a função cerebral, aumentar a
produção de serotonina, melhorar o humor, regular a flora
intestinal e os níveis de açúcar
no sangue, dar energia e disposição, majorar a sensação
de saciedade e controlar os
níveis de ansiedade. Também
recomendo o consumo dos chás
verde, camomila, erva-doce, cidreira e hortelã, que cooperam
no processo de digestão e são
calmantes naturais. Eles devem
ser consumidos sem a adição
de açúcar.
A alimentação saudável
pode ser definida com a ajuda
de um bom nutricionista ou
nutrólogo. Ela também deve
ser combinada a prática de
atividades físicas e ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A ansiedade em excesso
demanda o auxílio de profissionais capacitados, pois somente
eles poderão fazer o diagnóstico
e recomendar o tratamento
adequado para cada paciente,
podendo abarcar o uso de medicamentos específicos e terapias
distintas.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Conheça os nomes de bebês mais
populares em BH na última década
Leíse Costa
Decidir como uma pessoa será chamada por toda
a vida é uma das primeiras, de tantas, missões dos
pais. E, apesar de alguns genitores inovarem na hora
de registrar os filhos, muitos optam por nomes iguais.
É o que mostram os dados da Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) que
revelaram quais foram os mais escolhidos em Belo
Horizonte na última década (2010 - 2020).
Miguel, com 5.788 registros, e Maria Eduarda,
com 5.256, foram os nomes mais escolhidos para os
nascidos na capital nos últimos 10 anos. O ranking
geral mostra a preferência por nomes simples, uma
vez que Maria Eduarda é o único composto da lista
dos 10 mais selecionados.
Na classificação masculina também aparecem, com
quase 5 mil registros, Bernardo (4,982), Davi (4.758)
e Arthur (4.362). Já nas opções femininas, além de
Maria Eduarda, estão Alice (4.352), Julia (3.922) e Laura
(3.639). Nesta categoria, outros dois nomes compostos
integram a listagem: Ana Clara (2.566), na quinta
colocação, e Maria Clara (2.163) na décima.
A popularidade do período recaiu sobre os nomes
simples, com apenas dois compostos entre os 10
mais populares: na quinta colocação, Maria Eduarda
(214.250), e na oitava, Pedro Henrique (154.232),
que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros
que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066),
Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237),
Laura (153.557) e Sophia (147.579).
Simplicidade e significado foram os critérios da artesã Antônia Coutinho, 39, no momento de batizar seu
primogênito. “Sou uma pessoa de muita fé e, durante a
minha gravidez, tive alguns sustos e me conectei ainda
mais à minha espiritualidade. Sempre gostei de como
Davi soa, mas quando li sobre seu significado, não tive
dúvidas. É um nome de origem hebraica que quer dizer
‘o amado’, mas biblicamente, quer dizer ‘a fé que torna
possível uma grande luta ser superada quando se está
sem alternativas’”, explica a mãe de Davi, de 4 anos.

Brasil
De acordo com o último registro do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nasceram
2.812.030 milhões de bebês brasileiros no ano de
2019 e, no geral, os nomes mais populares no país
são parecidos com os de Belo Horizonte. Miguel,

com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os mais
escolhidos da década no país.
Nomes simples também são a maioria entre os 10
mais populares em 2020 no país. No ranking aparecem
o invicto Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459,
nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322),
Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista de

masculinos, João Miguel é o único composto, com
12.746 registros, ocupando apenas a 10ª colocação.
Já nas preferências femininas, lideradas por Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653)
e Heloisa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes
compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023)
e Maria Eduarda (9.856).
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Presidente da Assembleia presta
homenagem às vítimas da pandemia
O
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
Agostinho Patrus (PV), participou no dia 8 de janeiro, de
uma cerimônia em homenagem aos 200 mil brasileiros mortos
em virtude da pandemia de COVID-19, número alcançado na
véspera. Na cerimônia, realizada no Hall das Bandeiras do Parlamento
mineiro, o deputado participou do hasteamento e arriamento a meio-mastro das bandeiras de Minas Gerais e Belo Horizonte em respeito às
vítimas da doença.
O recorde de pessoas contaminadas e mortas pelo novo coronavírus
no Brasil e, em especial, em Minas Gerais foi lamentado por Agostinho.
“É um sentimento de muita tristeza, de ver números tão grandes, e falar
deles é também pensar nas pessoas. Mais do que números, são pais,
mães, maridos, esposas, trabalhadores e trabalhadoras que perderam
a vida e deixaram para trás seus filhos, netos, parentes e, infelizmente,
abreviaram sua passagem pela Terra. É realmente um momento muito
triste”, definiu.
Ele lembrou que desde o primeiro momento a ALMG tem trabalhado
incansavelmente para minimizar o impacto da pandemia sobre os cidadãos. “E nós vamos continuar essa luta para que possamos garantir, o
mais rápido possível, o acesso à vacina por todos os mineiros e assim,
se Deus quiser, retomarmos a vida normal com segurança”, acrescentou.
Segundo ele, assim que os trabalhos legislativos forem retomados, em
fevereiro, a prioridade será votar o decreto do Executivo que estende
o estado de calamidade pública no estado.
“Também vamos continuar votando projetos sobre esse tema. Eles
foram importantes em outros momentos dessa pandemia e, agora, com
certeza, novos planos vão contribuir para que continue tendo sucesso
todo o esforço já feito por todos os mineiros”, afirmou.
O parlamentar fez um apelo para que, após 10 meses de luta contra
a doença, os cidadãos não relaxem nas precauções sanitárias, mantendo
o uso da máscara e do álcool gel e respeitando o distanciamento social.
“Sei que todos estão cansados dessa rotina, mas somente assim vamos
garantir que esses números não se tornem ainda maiores nos próximos
meses. Dessa forma, vamos garantir a nossa saúde e daqueles que nós
amamos”, resumiu.
Agostinho se mostrou otimista, ainda, que o acesso à vacina seja
conseguido o mais rápido possível para as pessoas no grupo de risco e,
na sequência, para o restante da população. Ele lembrou a entrada em
vigor de lei aprovada na ALMG que garante o acesso à vacina de todos
os mineiros, de nº 23.787, de 2021, originada no Projeto de Lei (PL)
2.230/20, de autoria do deputado André Quintão (PT), aprovado no
último dia 11 de dezembro pelo Plenário. A norma fixa que a vacinação
será facultativa e gratuita. Institui, ainda, que o estado garanta aos
mineiros a vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância (Anvisa).

Divulgação

Fechamento do comércio prejudica
mais de 90% dos lojistas da capital

Marcelo de Souza: “O lojista terá de manter
a folha salarial e o quadro de funcionários”

O

novo fechamento do comércio considerado não essencial pela Prefeitura de Belo
Horizonte, o terceiro desde o início da
pandemia no país, vai provocar prejuízos ainda
maiores para comerciantes e trabalhadores.
Um levantamento realizado pela Câmara dos
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH),
entre os dias 7 e 8 de janeiro, com empresários
da capital, apontou que 90,2% dos comerciantes vão acumular ainda mais danos e uma
queda de 60,2% nas vendas.
O impacto na redução de vendas pode
ser ainda maior quando se comparado com o
acumulado desde o início da pandemia, onde

86,9% afirmaram ter registrado, em média,
uma queda de 61,6%. Dentre os entrevistados,
65% avaliaram o fechamento como indevido,
precipitado ou exagerado e 15,3% revelaram
que vão decretar falência.
Do total de lojistas entrevistados, 77,4%
disseram ter adotado o programa emergencial
de manutenção de emprego e renda, encerrado no último dia 31 de dezembro, que permitia
a redução de jornada e salário ou suspensão
de contrato de trabalho. “Observamos que
90,2% dos empresários adotaram suspensão
de contrato e 56,1% optaram pela redução de
jornada e salário. Agora, o cenário é totalmente diferente. O lojista terá de manter a folha
salarial e o quadro de funcionários, mesmo
sem movimentação financeira”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.
Mais uma vez o on-line surge como a
tábua de salvação para os lojistas neste novo
fechamento. As vendas virtuais serão utilizadas
por 83,3% dos lojistas. As redes sociais são a
escolha de 63,3%. Venda por telefone será a
estratégia de 31,7% dos comerciantes.

Sarah Torres

16 a 23 de janeiro de 2021

Sesi oferece condições especiais
para exame de COVID-19
A partir de R$ 50,00, Sesi-MG disponibiliza testagem para empresas e comunidade em geral

G

aranta a saúde de seus trabalhadores e a produtividade
de sua empresa fazendo o
Teste Rápido da COVID-19 do
Sesi-MG. Com condições especiais para
a indústria e comunidade, a instituição
vem disponibilizando testes para detecção do vírus com condições especiais.
O teste rápido de COVID-19 IgG/
IgM é um imunoensaio cromatográfico
rápido para a detecção qualitativa de
anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV
em amostra de sangue total. Segundo
a primeira avaliação de ensaios de
proficiência para métodos de detecção
do SARS-CoV2 (COVID-19), o laboratório
Hi Technologies (HILAB), utilizado pelo
Sesi, possui 100% de adequação por kit
de TLR no Ensaio de Proficiência pra IgG
e IgM na categoria TLR pela Controllab,
que avaliou os testes PCR e sorológicos
dos principais laboratórios do país.

Investimento:
Indústrias contribuintes: R$ 70,00
Indústrias não contribuintes: R$ 71,00
Sindicatos empresariais da Fiemg;
Não indústrias ligadas aos
sindicatos empresariais da Fiemg.
Não indústria: R$ 75,00
Comunidade

Promoção:
Promoção para micro (de 0 a 19 funcionários)
e pequena (de 20 a 99 funcionários) indústria: R$ 50,00
Atenção pessoas jurídicas:
Para os testes rápidos realizados in company,
é imprescindível internet no local.
Pagamento de 20% do valor total a título de
reserva no ato de adesão dos testes rápidos.
Ligue e marque seu teste. De segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h: (31) 4020-9030.

Reprodução/Getty Images
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Saúde de Uberlândia é reconstruída com
ampliação de estrutura e de atendimentos

EDIÇÃO DO BRASIL
16 a 23 de janeiro de 2021

Fiemg é credenciada pelo
Mapa para analisar bebidas
técnica em realizar análises
físico químicas em cachaças e
aguardentes, por método oficial, para atender as demandas
dos controles oficiais do Mapa.
“O credenciamento visa apoiar
a indústria de bebidas de Minas
Gerais. O estado passa a contar
com um laboratório reconhecido pelo ministério”, afirma.
Para Mário Marques, presidente da Câmara da Indústria
de Alimentos da Fiemg e do Sindicato das Indústrias de Cerveja
e Bebidas em Geral do Estado

de Minas Gerais - Sindbebidas,
este credenciamento é de suma
importância para toda a cadeia
produtiva do setor. “Agora temos
a facilidade de fazer as análises
em nosso estado e conseguir
diferenciar as boas cachaças das
clandestinas. Vamos conseguir
melhorar, cada vez mais, as
nossas bebidas”, ressalta.
Para mais informações,
entre em contato com o CIT
Senai Fiemg por telefone (31)
3489-2266 ou pelo e-mail
ist-quimica@fiemg.com.br.

Fiemg

O Instituto Senai de Tecnologia em Química (IST Química),
que integra o Centro de Inovação
e Tecnologia – CIT Senai Fiemg,
foi credenciado a realizar ensaios em amostras oriundas dos
programas e controles oficiais
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
De acordo com Giselle Carolina da Fonseca Andrade, pesquisadora em Tecnologia do IST
Química, este credenciamento
é o reconhecimento formal
do CIT e de sua competência

Um dos grandes desafios da
atual administração foi recuperar
a saúde em Uberlândia. O cenário
encontrado em 2017 foi de precariedade nas unidades da atenção
básica e no abastecimento de insumos e remédios, bem como de desestruturação de vários programas
que atendiam à população. Com
trabalho e dedicação, após quatro
anos de ações de recuperação e
investimentos em vários setores
da saúde, foi possível reverter este
panorama e oferecer à população
serviços de qualidade e mais modernos, principalmente durante o
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus.
Em meio às transformações
provocadas pela pandemia, a
atual administração reforçou o
compromisso com a população

ao abrir um hospital com estrutura
superior (antigo Santa Catarina),
com leitos de UTI e enfermaria,
para atender exclusivamente os
pacientes diagnosticados com
COVID-19. A iniciativa fez de Uberlândia um dos poucos municípios
do país com oportunidade para
abrir um hospital com estrutura superior no tratamento exclusivo ao
coronavírus ao invés de improvisar
uma estrutura de campanha. De
abril até novembro, a unidade já
contabilizava 1.500 altas médicas
e chegou a oferecer 62 leitos de
UTIs e 48 de enfermaria.
A prefeitura também disponibilizou à população a telemedicina, com o “Médico Virtual”, que
começou fazendo atendimentos
via WhatsApp e, posteriormente,
por videoconferência no aplicativo

Zoom. Com o sucesso da iniciativa, foi regulamento o exercício
da telemedicina, que consolidou
o atendimento virtual como um
benefício permanente oferecido à
população de Uberlândia. Todas as
boas práticas adotadas pela gestão
municipal foram reconhecidas pelo
Ministério da Saúde/OPAs, que
convidou um representante da Prefeitura de Uberlândia a apresentar
as ações em um encontro virtual
promovido pelo órgão.
Antes do fim de 2020, o prefeito Odelmo Leão (PP) ainda assinou
o documento inicial para aquisição
da vacina contra a COVID-19. Com
isso, a cidade foi uma das primeiras
de Minas Gerais a assinar acordo
com o Instituto Butantan. Inicialmente, podem ser adquiridas 400
mil doses.

BAIXE AGORA
E AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

oficial da Rádio Itatiaia

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

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

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

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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Prefeita Margarida Salomão realiza
reunião histórica em Juiz de Fora

é ser um espaço de negociação
entre o poder público municipal e
a comunidade.
Segundo o decreto, as diretrizes da Mesa serão: preservação
dos direitos humanos, do direito
à vida e da dignidade humana;
preservação dos direitos sociais,
que englobam a moradia, o
trabalho, a educação, a saúde,
a alimentação, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência social;
observância da função social
da cidade e da propriedade;
participação das partes interessadas; envolvimento dos representantes da sociedade civil
na composição da solução dos
conflitos; e acompanhamento
da implementação das soluções
pactuadas e das obrigações voluntariamente assumidas pelas
partes envolvidas.

O secretário de Planejamento
e Gestão, Martvs Antônio Alves das
Chagas, defendeu a urgência e importância da pauta, uma vez que
envolve vidas, comportamentos e
culturas. Ele propôs uma visita ao
bairro para conhecer no local as
demandas apresentadas.
A Mesa de Diálogo e Mediação
de Conflitos encerrou a primeira
reunião criando um grupo para
dar continuidade aos debates,
composto pela associação de
moradores; por representante de
comerciantes; por representante
da Câmara Municipal; pelo secretário de Planejamento e Gestão; e
pelo vereador João Wagner (PSC),
morador do bairro.

Mesa
A PJF instituiu, por meio de um
decreto, a “Mesa de Diálogo e Mediação de Conflitos” cujo objetivo

Hoje em Dia

“A distribuição das vacinas tem que ser homogênea
entre os municípios”, afirma presidente da AMM

Julvan Lacerda: “Não estamos em uma
guerra querendo pegar o inimigo de surpresa”
A campanha de vacinação se
aproxima e o planejamento e a
execução do plano desafiam os
gestores municipais. Em entrevista
à rádio BandNews BH no dia 12 de
janeiro, o presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM) e 1º
vice-presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM),
Julvan Lacerda, falou sobre como
os municípios estão se preparando
e sobre o apoio do governo estadual com a entrega de insumos e
direcionamento.
Ele falou ainda sobre as expectativas do movimento municipalista para a reunião com o ministro
da Saúde, Eduardo Pazzuelo, que

QUEM SABE, SABE

Carlos Mendonça

A Prefeitura de Juiz de Fora
(PJF) protagonizou um momento
marcante no dia 7 de janeiro, considerado pela prefeita Margarida
Salomão (PT) como um momento
histórico. A Mesa de Diálogo e Mediação de Conflitos, criada em 4 de
janeiro, realizou a primeira reunião
com os moradores do bairro Poço
Rico, instituindo um marco na política pública do município.
O objetivo deste primeiro encontro foi atender à demanda
gerada em razão da construção
do viaduto que passa pelo bairro,
obstruindo a passagem de nível do
trem na esquina das ruas Pinto de
Moura e da Bahia.
A chefe do Executivo abriu o
encontro ressaltando o caráter
histórico da iniciativa. “Estamos
iniciando um momento histórico
que vai possibilitar conversarmos,
abrirmos o diálogo a fim de solucionarmos, juntos, os conflitos de
ordem pública que serão trazidos
aqui”. Foram apresentadas as demandas de moradores e comerciantes do bairro, os quais explicaram
suas insatisfações e as mudanças
percebidas em suas vidas.
Os representantes da MRS Logística explicaram os trâmites oficiais
que permitiram a construção do viaduto e propuseram a manutenção
do diálogo com os representantes
dos moradores do bairro Poço Rico.
A Secretária de Governo, Cidinha
Louzada, mediou o encontro e
enfatizou a necessidade de sempre
ouvir a sociedade, objetivo da Mesa.

será reagendada, pois a primeira
data marcada foi cancelada por
motivos da presença do ministro
em Manaus, capital que volta a
enfrentar grave crise com a pandemia, e aberta aos presidentes
das 27 entidades estaduais, com
a fala de 15 presidentes, representando cada região. “Vou falar
representando a região Sudeste,
para levar para ele as expectativas. Ouvir ele primeiro, porque a
gente escuta uma entrevista aqui,
outra ali, mas muito superficial.
Nós queremos aprofundar para
poder evitar constrangimentos no
ato da distribuição dessa vacina”,
destacou Julvan.

O presidente da AMM enfatizou que é necessário conhecer
melhor o planejamento do governo federal. “Precisamos saber
como será esse planejamento,
não dá para vir uma coisa de
paraquedas no dia D, na hora H,
sem a gente saber o que é. Não
estamos em uma guerra querendo pegar o inimigo de surpresa,
nosso inimigo é comum, a COVID.
Precisamos de uma conversa
mais aberta, mais esclarecedora,
mais transparente, pra gente
caminhar juntos. É isso que queremos com a reunião.”
Julvan foi questionado também sobre a atuação do governo
estadual no processo. “O governo do Estado está fazendo um
ensaio de como vai ser, pegou
uma região primeiro, ali no Sul
de Minas e está fazendo a distribuição, se preparando. Mas a
gestão está com uma segurança
na secretaria de saúde que está
muito mais bem organizada,
neste sentido, do que o governo federal. Já está preparada,
orientando, direcionando a
parte que cabe a ela, a distribuição da seringa agulhada já está
fazendo. Nesta parte estamos
confiantes”, disse.
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PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
Ford encerra produção de carros
no Brasil. A pandemia do coronavírus, que trouxe grande impacto
para a economia mundial, inclusive
a brasileira, foi o fator principal para
a montadora de carro Ford fechar as
linhas de produção brasileiras. Além
disso, a montadora citou outros
motivos para a saída do Brasil, tais
como, a alta carga tributária e o
câmbio desfavorável em relação ao
real. A Ford estava há mais de 100
anos no país e já foi uma das maiores
em volume de vendas. Ainda segundo
a empresa, a decisão faz parte da
reestruturação global e também no
mercado sul-americano. Isso é mais
uma péssima notícia, tanto pelos
empregos que se perdem, quanto por
todo o impacto na cadeia produtiva
do setor automobilístico. O presidente
Jair Bolsonaro deve uma explicação
ao povo brasileiro já que a economia
está patinando desde o início do seu
governo e grandes potências empresariais encerraram as suas atividades
no país, tais como a Mercedes, Sony,
Nikon e, agora, a Ford.

Crime de trânsito cometido por jogador de futebol. No final de dezembro, o
jogador de futebol Marcinho, ex-Botafogo,
atropelou um casal no Rio de Janeiro e
fugiu sem prestar socorro. O homem morreu na hora e a mulher morreu no início
de janeiro. Ele alegou que não ingeriu
bebida alcoólica, estava a 60 km por hora
e o casal chegou à frente dele de forma
repentina. No entanto, uma testemunha
disse que Marcinho vinha costurando em
alta velocidade e que o casal já estava
chegando com segurança à calçada. Se
estava sóbrio e em baixa velocidade por
que não parou para socorrer as vítimas?
Pelo estado em que o carro ficou, ele
assumiu o risco de matar. O delegado
deveria ter pedido a prisão preventiva do
atleta após o seu depoimento, devido
a uma série de agravantes. Atualmente
nas ocorrências de trânsito com morte,
enquadra-se em homicídio doloso. Mas,
até o fechamento da coluna, o delegado
tinha indiciado o jogador por homicídio
culposo. Muitas vezes, nesse tipo de crime,
a justiça tem como padrão inocentar
pessoas de alto poder aquisitivo. Esperamos que isso não aconteça novamente.
Arquivo pessoal

EDIÇÃO DO BRASIL

Péssima qualidade na programação da TV brasileira. A televisão aberta
brasileira foi, durante anos, referência
dentro e fora do nosso país. Nas décadas
de 80 e 90, era é um veículo de aprendizagem, já que trazia muita informação aos
telespectadores. Hoje, o que temos são
os reality shows e os excessos de cenas de
violência, de apelo sexual e brincadeiras
que expõem os participantes ao ridículo.
Nos finais de semana, principalmente aos
domingos, com exceção dos programas
“Fantástico” e “Domingo Espetacular”, é
uma tarefa difícil achar um programa com
boa qualidade e conteúdo. O que salva um
pouco na parte da tarde é o futebol, devido
à grande audiência que esse esporte traz
para a televisão. Claro que não é todo
mundo que gosta de futebol e essas pessoas também acaba ficando sem opção.
A qualidade dos programas de nossa
televisão só mudará à medida que a população brasileira exigir uma programação
com caráter educativo, além de diversão.
A TV brasileira precisa encontrar novas
formas de nos agradar e nos prender em
casa aos fins de semana, porque, atualmente, nada de interessante é exibido.

Advogado Vicente
Amorim e o professor e
médico José Rafael Guerra

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
O Ministério da Saúde teve um encontro com a Frente Nacional dos Prefeitos e
informou que a vacinação vai começar,
provavelmente, no próximo dia 20 de
janeiro pelas capitais do país, uma vez
que aguardar a chegada do imunizante
em todos os municípios do Brasil poderia
atrasar muito o cronograma. Tudo vai

depender da autorização da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para o uso emergencial e temporário
das duas vacinas que foram solicitadas:
o Instituto Butantan, a vacina produzida
pelo laboratório Sinovac; e a Fiocruz,
a vacina produzida pelo laboratório da
Astrazeneca. Mas a população tem que

continuar tomando todos os cuidados para
evitar a contaminação porque a simples
aprovação não permitirá que a vacina
chegue ao posto e a imunização em massa
seja feita rapidamente. A previsão é de que
em janeiro serão vacinadas cerca de 5
milhões de pessoas, e a prioridade serão os
profissionais da área da saúde e os idosos.

ESTACIONAMENTO CARO DENTRO DE HOSPITAL
Parar o carro nos estacionamentos
dos principais hospitais de Belo Horizonte está custando até o triplo do preço
cobrado pelos shoppings ou demais
estacionamentos. Um exemplo disso
é o Hospital Madre Teresa, na Avenida
Raja Gabaglia, no Gutierrez, que está
cobrando R$ 16 a hora, sendo, com

certeza, um dos valores mais altos na
capital. É uma verdadeira mina de se
ganhar dinheiro. Isso é um crime contra
a ordem econômica. Cadê os órgãos de
defesa do consumidor para fiscalizar
e autuar abusos no serviço prestado
por esses estabelecimentos que, geralmente, são terceirizados? Espero que

a administração do hospital, pela sua
seriedade e compromisso, reveja as
taxas cobradas. Não podemos deixar
de ressaltar que o Madre Teresa é de
excelente qualidade e está entre os três
melhores de Belo Horizonte. Mas, em
momentos de angústia, deveria haver
preços mais justos para clientes.

HOMENAGEM AO PADRE FERNANDO LOPES GOMES
A coluna presta uma homenagem
ao padre Fernando Lopes Gomes, da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na
Praça da Assembleia, pela passagem
do seu aniversário no dia 12 de janeiro.
Muito querido em Belo Horizonte, ele
faz um trabalho importante como
evangelizado e missionário em diversos

programas sociais e pastorais, além de
uma atenção especial para as pessoas
mais carentes. A paróquia é abençoada
pela sua presença e pelos seus conselhos
que sempre nos direcionam para o caminho certo. Nascido em Jequeri (MG),
padre Fernando mora há 28 anos em
Belo Horizonte, onde graduou-se em Fi-

losofia e Teologia pela PUC. Foi ordenado
diácono em 1996, na capital, e ordenado
padre na paróquia de Sant’Ana, em sua
cidade natal, pelo cardeal Dom Serafim
Fernandes de Araújo, no ano de 1997. Era
pároco da paróquia de Santo Inácio de
Loyola e, agora, está na paróquia Nossa
Senhora de Fátima.

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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América-MG entra no grupo dos
times com mais acessos na Série B
O
Divulgação

Coelhão voltou! Após duas temporadas
na Série B do Campeonato Brasileiro,
o América-MG confirmou no dia 12 de
janeiro, o retorno para a elite do Brasileirão. Com o empate com o Náutico,
sem gols, aliado aos tropeços de Juventude e CSA,
os comandados de Lisca somaram 67 pontos e não
podem mais ser alcançados pelo Juventude, atual
quinto colocado.
Com a ascensão para a Série A conquistada
na 34ª rodada, o atual time do América alcançou
o acesso com mais rodadas de antecedência na
história do clube. Nas outras oportunidades, a vez
que o Coelho subiu com mais “folga” foi em 2017,
na 35ª rodada, após vitória por 2 a 1 pra cima do
Figueirense, em Florianópolis. E, em 2015, o acesso
veio na 37ª rodada, após empate no Independência
por 1 a 1, diante do Ceará. Por fim, em 2010, a volta
para a primeira divisão veio apenas na última rodada, com um empate sem gols com a Ponte Preta,
em Campinas.
Este foi o quarto acesso conquistado pelo América na Série B desde que a competição passou a ser
disputada no formato atual de pontos corridos, em
2006. De lá, pra cá, o Coelho já havia subido para a
elite do Campeonato Brasileiro em três oportunidades:
2010, 2015 e 2017, no último conquistando o título
da competição.
Sendo assim, o Coelho empatou com Sport e Avaí
como os times que mais conquistaram acesso com a
atual fórmula de disputa da Série B. O time catarinense
pode até se isolar caso conquiste o improvável acesso
nesta temporada, mas, atualmente, a equipe ocupa
o 9º lugar, com 47 pontos.

Lisca e a Série A
Com renovação de contrato encaminhada, o
técnico Lisca comentou a atuação do América no
mercado para reforçar o elenco na disputa da Série A
do Campeonato Brasileiro de 2021. O Coelho garantiu
o acesso com o empate sem gols diante do Náutico,
nos Aflitos, pela 34ª rodada da Série B.

Emanuel Carneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Confiante no trabalho de análise realizado pelo
clube ao longo da temporada, o treinador projetou
contratações assertivas para fazer a equipe competir
entre as principais forças da Primeira Divisão.  
“O América tem um departamento de análise de
mercado muito forte e bem trabalhado, comandado
pelo (Maickel (Padilha). Já estamos fazendo esse trabalho durante todo o ano, observando Série A, Série
B e Série C. Eu, Cauan (de Almeida) e Márcio (Hahn)
estamos sempre conversando com ele, trocando
ideias. Já fizemos uma boa reunião trabalhando o
planejamento para o ano que vem, com algumas
alternativas que podemos ter e a avaliação do grupo.
O América tem que ser muito assertivo nos jogadores
que devem chegar e na base que deve ficar”, declarou
o gaúcho, após a partida em Recife.
“O aproveitamento dos meninos (da base) é muito
importante para o clube também. O América quer
fazer uma Série A diferente, não quer ficar na rabeira,
quer ser protagonista da competição dentro das suas
possibilidades. Estamos felizes e esperançosos que
possamos fazer um grande trabalho no ano que vem,
com um grupo forte que possa representar o América
como ele merece”, complementou.
Lisca ressaltou a valorização do elenco do América,
que lidera a Série B e fez ótima campanha na Copa do
Brasil - foi eliminado pelo Palmeiras, nas semifinais.
O técnico, no entanto, acredita na permanência de
importantes jogadores que se destacaram na temporada, como Messias, Zé Ricardo e Ademir. O zagueiro e
o volante estão vinculados ao clube até o fim de 2022,
enquanto o atacante tem contrato até o fim deste ano.
“Não é questão de temor (de perder jogadores),
é uma questão de valorização. O mercado do futebol funciona assim quando um jogador se destaca.
Tivemos vários destaques. Coletivamente, fomos
muito fortes, e isso potencializou a individualidade.
Esse sempre foi o mantra da nossa equipe. Faz parte
da vida da gente. Cabe ao América e aos jogadores.
Esses jogadores têm contrato até o fim do outro ano,
alguns têm mais”, ponderou. Líder da Série B, com 67
pontos, o América foca na conquista do tricampeonato
da Série B.

Uberlândia prepara Estádio Parque do
Sabiá para jogos do Campeonato Mineiro

Finalmente, o Cruzeiro passa
a fazer parte dos clubes centenários do Brasil. Tudo começou em
1921, no dia 2 de janeiro, quando
um grupo de italianos e descendentes criou uma associação com
o nome de Palestra Itália, como o
Palestra paulista, hoje Palmeiras.
Durante a Segunda Guerra
Mundial, brasileiros e italianos ficaram em frentes antagônicas e
o Palestra mudou de nome e
trocou de cor (entrou azul, a cor
da camisa italiana).
O tempo passou e grandes
nomes dirigiram o Cruzeiro. Cada
um deixou um pedaço do seu
coração, seu sacrifício, e as cinco estrelas passaram a ganhar
títulos e o respeito dos adversários, no Brasil e no exterior.
Vieram a sede social no Barro
Preto, a Toca da Raposa, a Campestre, e o manto azul foi vestido
por grandes e inesquecíveis
jogadores do futebol brasileiro.
Neste momento atual o Cruzeiro se encontra numa situação
crítica no aspecto político, financeiro e esportivo. Um calvário
nunca vivido antes com tal intensidade.

Houve momentos difíceis ao
longo destes 100 anos, mas o
estrago feito nas últimas gestões
criou um clima de terra arrasada.
Há um grande esforço para acertar contas, remontar o elenco e
resgatar o orgulho de milhões
de cruzeirenses, hoje esperando
que a crise não dure muito mais.

É bom falar a verdade, explicar aos cruzeirenses a falta de
recursos, compromissos inadiáveis e a necessidade de resgatar
a credibilidade, interna e externamente.
A instituição Cruzeiro Esporte Clube é muito maior do que
a atual crise. Muita coisa já foi
conseguida e o importante é
que o Cruzeiro está reconhecendo as dívidas e compondo
parcelamentos. Difícil é enfrentar a realidade com a falta
absoluta de recursos. Mas isso
tem sido uma gota d’água no
tamanho da dívida contraída
por irresponsáveis e alguns até
desonestos.
O Cruzeiro deu imensas alegrias à sua grande torcida, que
cresceu e se multiplicou. Os
títulos e troféus inundaram a
sede do clube, e os nomes inesquecíveis de atletas e dirigentes
devem ser lembrados neste
centenário glorioso.
O futebol brasileiro precisa
do Cruzeiro com suas páginas
heroicas e imortais. Parabéns,
Cruzeiro, pelos 100 anos! Os
últimos e os próximos.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Cruzeiro: ascensão e queda

A Prefeitura de Uberlândia, por
meio da Fundação Uberlandense do
Turismo, Esporte e Lazer (Futel), está
promovendo obras de melhorias e
serviços de manutenção no Estádio
Parque do Sabiá, com o objetivo de
preparar o local para receber jogos
do Campeonato Mineiro, a partir
de fevereiro. Entre os principais
serviços está a reforma do gramado,
que recebeu serviço de aeração
(perfuração do solo e remoção
de pequenos plugs do gramado
para permitir que o ar, a água e os
nutrientes penetrem e cheguem às
raízes). Essa foi a primeira reforma
estrutural do gramado desde que
o estádio foi inaugurado, em 27 de
maio de 1982.
Outros serviços também estão
sendo realizados no local, como
pintura interna do anel superior
que contorna todo o estádio;
pintura do anel que contorna o

fosso; limpeza e pintura da fachada
principal; pintura das estruturas
metálicas que dividem as cadeiras
cativas e numeradas da arquibancada especial; pintura do piso do
saguão principal e das escadarias
que dão acesso às cadeiras cativas;
pintura do piso dos banheiros;
limpeza de todas as arquibancadas
de cimento; pintura das telas protetoras do bar principal; pintura do
acesso ao campo e do meio fio (em
volta ao gramado) e plotagem da
cobertura dos bancos de reservas.
Também estão sendo instalados 53 blocos de concreto nos
degraus de acesso ao camarote, à
tribuna de honra e às cabines de
imprensa. A medida visa tornar
esse trajeto mais confortável para
os jornalistas e torcedores, pois
atualmente os degraus dessa área
do estádio são mais altos que os
demais.

o seu consórcio multibrasileiro

“O Estádio Parque do Sabiá é um
dos principais espaços esportivos de
Uberlândia e, por isso, a Prefeitura,
por meio da Futel, realiza constantes
melhorias e serviços de manutenção
no local. Graças a isso, Uberlândia
tem atualmente um dos melhores
estádios do país”, destacou o diretor
geral da Futel, Edson Zanatta.

Partidas
Até o momento, estão confirmados seis jogos do Uberlândia
Esporte Clube no Estádio Parque do
Sabiá, pelo Campeonato Mineiro.
Os adversários serão o Cruzeiro (no
dia 28 de fevereiro, às 10h), Pouso
Alegre (no dia 14 de março, às
10h), América (no dia 24 de março,
às 20h), Patrocinense (no dia 28
de março, às 10h), Athletic (no dia
4 de abril, às 10h) e Tombense (no
dia 11 de abril, às 10h).

