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grAndes FArmáciAs
FAturArAm quAse 40% A
mAis em Ano de PAndemiA
Em um ano de incertezas econô-

micas para vários segmentos, 
o varejo farmacêutico come-

morou. Pesquisa divulgada pela 

Farmarcas, grupo que representa 11 
grandes redes de drogarias, apontou 
que o faturamento do aglomerado 
cresceu 38,6% a mais no ano passado 

em comparação a 2019. As rápidas 
adaptações ao delivery e ao digital, 
além da alta procura por suplementos 
vitamínicos, são apontados como as 

razões que mantiveram este mercado 
longe da crise em plena pandemia do 
coronavírus.
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Não apenas a dis-
puta pelo governo de 
Minas tem movimen-
tado os bastidores da 
política estadual. Faz 
parte também dessa 
lista cobiçada a vaga do 
atual senador Antonio 
Anastasia (PSD), cujo 
mandato se encerra no 
final do próximo ano. 
Um dos nomes lem-
brados para substituir o 
parlamentar, em 2022, é o do presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Julvan Lacerda (MDB). Ele, inclusive, já tem 
conversado com muitas lideranças sobre o assunto, incluindo 
o governador Romeu Zema (Novo), o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM), o prefeito Alexandre Kalil (PSD), o se-
cretário de Governo da PBH, Adalclever Lopes e o ex-secretário 
de Estado, Danilo de Castro.

cadeira de Anastasia no
senado já está em disputa

Julvan lacerda tem mantido
contato com várias lideranças
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Cancelamento virtual
expõe a intolerância

de uma geração
O termo cancelar, geralmente associado a compras, 

serviços ou compromissos, também passou a ser usado na 
internet para pessoas. Estamos na era da chamada “cul-
tura do cancelamento”, ou seja, uma espécie de boicote 
contra cidadãos ou marcas que tiveram atitudes conside-
radas inadequadas nas redes sociais. O alvo principal são 
as personalidades públicas, mas os anônimos também 
sofrem com o problema. “As consequências disso podem 
afetar a saúde mental do indivíduo, inclusive, deixando 
marcas pelo resto da vida. Dificilmente terão uma rotina 
normal depois de um episódio de cancelamento”, alerta 
a psicóloga Camila Ignácio da Silva.

 Doença do silicone tem feito 
as mulheres tirarem prótese

Muitas mulheres recorrem a cirurgias plásticas em busca do 
corpo perfeito, sendo o silicone uma das principais operações feitas 
no Brasil e no mundo. No entanto, o cenário vem mudando e, atu-
almente,  a retirada da prótese vem se popularizando. Os motivos 
são inúmeros e o que mais chama a atenção é a doença do silicone, 
quadro que traz vários sintomas, dentre eles, fadiga, distúrbios do 
sono e até mesmo o desencadeamento de doenças autoimunes.

Fiemg comemora seus
88 anos de fundação

Semana passada, a Fiemg comemorou 88 anos de funda-
ção. Muitas lutas foram travadas neste quase um século, mas 
também se registrou inúmeras vitórias, sendo avaliada como 
uma das mais atuantes em todo o Brasil. A Fiemg, nos últimos 
12 meses, sob o comando do presidente Flávio Roscoe, exerceu 
um papel de liderança industrial conectada à sociedade, em prol 
do desenvolvimento de dezenas de ações como, por exemplo, a 
batalha para minimizar os efeitos da COVID-19

A entidade é presidida pelo
empresário Flávio roscoe
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bbb é o reality mais popular,
mas também o mais

detestado, diz pesquisa

O nível de polarização que divide os brasileiros ultra-
passou a linha da política e chegou ao entretenimento. De 
acordo com uma pesquisa da agência MindMiners, 35% dos 
entrevistados apontam o Big Brother Brasil como o reality 
mais adorado da TV brasileira. Acontece que outros 35% 
declararam que o programa é o menos assistido por eles. 
Para o psicólogo Leonardo Morelli, não é preciso extremos, 
tudo pode ser aprendizado. “É importante que as pessoas 
tenham a noção que o que ocorre lá dentro não é como a 
realidade que acontece aqui fora”, diz.

gerAl – PáginA 8
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“tribunal da internet”: precisamos
falar sobre a cultura do cancelamento

A expressão do momen-
to é “cultura do can-
celamento”, ou seja, 

boicotar determinada pessoa 

ou empresa por ter feito ou 
falado algo ruim na internet. 
O movimento vem ganhan-
do força nos últimos anos, 
especialmente no que diz 
respeito a questões como ra-
cismo, LGBTfobia, machismo 

e outros. Acontece com frequ-
ência entre celebridades ou 
personalidades públicas e traz 
consequências como queda no 
número de seguidores, perda 
de patrocínios, perseguição e 
uma coleção de palavras mal 

educadas nas redes sociais. 
Para falar sobre esse assunto, 
o edição do brasil conversou 
com Camila Ignácio da Silva 
(foto), psicóloga e especialista 
em Terapia Cognitiva Compor-
tamental (TCC).

daniel Amaro

saiba mais!

o que é a cultura do cance-
lamento?

Esse é um termo relativamente novo 
e começou a se popularizar em 2019. As 
redes sociais tiveram um importante pa-
pel nesse meio, uma vez que tudo que é 
publicado viraliza e alcança rapidamente 
um grande número de pessoas. Muitos 
se acham verdadeiros juízes no “tribunal 
da internet” e se tornam especialistas 
nos mais diversos assuntos. Na prática, 
cancelar alguém ou até mesmo uma 
empresa é uma forma de justiça social, 
no qual um indivíduo é excluído de uma 
posição de influência por ter falado ou 
cometido algum erro perante o que a 
sociedade considera como inadequado. É 
uma forma de apontar erros e é comum 
acontecer entre famosos. As pessoas 
param de segui-las e deixam de acessar 
seus conteúdos on-line. Isso acontece com 
artistas, influenciadores digitais, atletas, 
entre outras personalidades públicas. 
Mas se engana quem pensa que apenas 
celebridades podem ser canceladas. 
Os anônimos também sofrem com isso 
quando fazem ou dizem algo controverso. 
Os amigos ou até mesmo familiares se 
afastam e deixam de manter contato.

quais os principais motivos 
que levam a isso?

Existem diversas razões que podem 
fazer com que alguém se torne assunto 
na internet e seja cancelado. Mas os prin-
cipais são racismo, preconceito com classes 

sociais, xenofobia, machismo e LGBTfobia. 
Também pode acontecer por motivos ba-
nais como, por exemplo, falar mal de um 
famoso ou fazer algo que a população de-
saprova. A pessoa recebe uma enxurrada 
de comentários negativos e não adianta 
se defender e nem pedir desculpa, pois os 
canceladores já fizeram seu julgamento e 
o baniram. Durante a pandemia, pudemos 
ver algumas personalidades e influencia-
dores digitais serem cancelados. Isso por-
que eles estavam promovendo festinhas e 
aglomerações, furando o isolamento social 
e colocando em risco centenas de vidas. 
Fotos e vídeos do momento viralizaram 
na web e eles foram criticados, perderam 
seguidores, bem como foram hostilizados 
virtualmente.

quais as consequências na 
vida de quem é cancelado?

Tem aquelas já conhecidas e visíveis a 
todos como a perda de milhões de segui-
dores em apenas um dia, cancelamentos 
de apresentações e perda de patrocínios, 
assim como a rede social da pessoa 
invadida por comentários negativos. 
Mas as consequências vão muito além 
disso e podem afetar a saúde mental 
do indivíduo, inclusive, deixando marcas 
pelo resto da vida. Dificilmente terão uma 
rotina normal depois de um episódio de 
cancelamento.

O fato também pode desencadear 
abandono, desprezo, desconsideração 
e esquecimento, entre outros distúrbios 
como ansiedade e até depressão são 

os mais comuns. Nesses casos é preciso 
buscar ajuda de um profissional para fazer 
um acompanhamento e iniciar o melhor 
tratamento. O cidadão pode até reco-
nhecer que errou, mas sempre terá que 
se policiar em relação às suas atitudes. 
O recomendado é que se dê um tempo 
da rede social.

Também pode impulsionar uma 
incansável busca por uma perfeição ine-
xistente que impede a pessoa de aceitar 
seus defeitos, afinal, ninguém quer ser 
cancelado ou restringido. Isso faz com 
que ela comece uma luta interna em que 
tenta e não consegue, e se frustra diante 
dos conflitos que a vida nos apresenta.

o cancelador se considera 
superior ao outro?

De certa forma sim, como se ele mes-
mo não cometesse nenhum erro na vida 
ou somente a opinião dele importasse. 
Normalmente, os canceladores de plan-
tão são pessoas críticas e intolerantes. 
Nesse meio também existem os famosos 
haters, que se infiltram justamente para 
provocar e causar situações polêmicas, 
alcançando milhares de pessoas e se 
favorecendo diante de algo negativo.

Lógico que não devemos achar 
normal ou que está tudo bem quando 
alguém faz uma publicação que tenha 
cunho preconceituoso ou que possa pre-
judicar um indivíduo. Para essas questões 
cabe à Justiça resolver e não o “tribunal 
da internet”. A discussão jurídica nas mí-
dias sociais ainda é muito recente.

como seria possível acabar 
com essa cultura? Falta diá-
logo entre as pessoas?

Acredito que existem formas menos 
agressivas de sinalizar ao outro que algu-
ma fala ou atitude que ele teve não agra-
dou. Um bom diálogo é sempre a melhor 
opção, mas é importante não apontar 
dedos ou julgar suas atitudes precipita-
damente. Isso é muito difícil hoje em dia 
e a internet não perdoa nada, bastando 
um pequeno deslize para ser cancelado. 

Tem muito a ver com a intolerância e a 
incapacidade de lidar com o diverso e 
de ser confrontado. O problema é que a 
cultura do cancelamento não só cancela 
a atitude, como também o cidadão.

Muitas vezes alguém é cancelado 
por algo do passado, mesmo que tenha 
refletido sobre a situação e pedido desculpa. 
Isso é um grande erro, visto que as pessoas 
mudam com o tempo e coisas que realiza-
ram no passado já não fariam hoje. É ne-
cessário dar espaço para que amadureçam 
e isso demanda tempo. Às vezes, acabamos 
impedindo o outro de se desenvolver.

O cancelamento tal qual é praticado hoje começou há cerca de 2 anos, 
com o movimento feminista MeToo. Popularizado na forma de uma 
hashtag nas redes sociais com denúncias de assédio sexual em 

Hollywood, o MeToo logo se tornou uma maneira de divulgar abusos sofridos 
por mulheres no mundo todo.

O caso mais emblemático do movimento é o do ex-produtor de cinema 
Harvey Weinstein. Ele foi condenado a 23 anos de prisão por abuso sexual 
e estupro, seguidos de 5 anos de supervisão fora das grades. Com as outras 
denúncias, cada homem público relacionado a um caso desses virava alvo de 
um boicote a seu trabalho, ou seja, ele passava a ser cancelado.

A prática então se perpetuou entre grupos mais progressistas e ligados 
à pauta identitária, que levantam bandeiras contra homofobia, racismo e 
machismo. O cancelamento foi aumentando as suas fronteiras e passou a 
ser aplicado em opiniões e preferências. Com isso, não se cancela só quem se 
envolve em alguma polêmica, mas também pessoas das quais se discorda.
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desafiando a medicina
aqui a 60 dias, a temperatura no Brasil começa a declinar por conta 
da aproximação da mudança de estação, o que traz uma preocu-
pação a mais para as autoridades do segmento de saúde pública 
brasileira. Neste período, com grande densidade da massa polar 

indutora de ar mais frio, existe a possibilidade de aumento das contaminações 
por doenças pulmonares, como a gripe, atenuadas ao longo de décadas pelo 
serviço de vacinação coordenado pelo governo federal, sobretudo no tangente 
à imunização de pessoas acima dos 65 anos, enquanto o produto também é 
ofertado nas clínicas especializadas, particulares, para atender toda a população 
interessada em se proteger contra o germe transmissor da patologia.

Este ano, com certeza, a pandemia é um complicador para que a ciência, sem 
perder de vista a vacinação contra a gripe comum, possa ofertar também a defesa 
para minimizar os pacientes em relação à famigerada COVID-19, vírus que vem 
acabrunhando a população do planeta durante longos 11 meses. Em verdade, e 
por orientação da comunidade sanitária, houve uma orientação no decorrer de 
2020 para adiar muitos procedimentos, como cirurgias eletivas e tratamentos 
de menor importância, com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades 
hospitalares, locais onde o risco de contaminação pelo coronavírus é maior.

No entanto, observa-se que as recomendações profissionais em postergar 
os procedimentos médicos carecem de uma revisão. Citemos, por exemplo, 
as informações da própria ciência, pontuando os inúmeros casos de demais 
patologias graves, elevando a estatística e a quantidade enorme de pacientes 
e também de óbitos. Enquanto se alardeia demais sobre a COVID-19, diversas 
pessoas são acometidas pelo câncer de pele, uma das enfermidades avassa-
ladora de vidas humanas.

De acordo com um levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca), do 
Ministério da Saúde, o câncer de pele é o mais frequente no mundo, sendo que 
apenas no Brasil corresponde a 27% de todos os tumores malignos diagnostica-
dos. A cada ano são detectados aproximadamente 177 mil novos episódios do 
tipo mais agressivo, afetando 83.770 homens e 93.170 mulheres. Os motivos 
são os mais variados, embora os representantes do Inca tenham externado 
que a exposição excessiva ao sol e a falta do uso de filtro solar, principalmente 
na infância e na adolescência, são os principais fatores de risco.

Neste ínterim, a medicina continuará sendo desafiada, pois paralelamente 
à demanda da população, por conta do coronavírus, existem essas outras reali-
dades a serem incluídas no receituário, com o intuito de ofertar oportunidades 
de tratamento aos pacientes com doenças adversas. Não é uma tarefa fácil, 
mas as autoridades do segmento de saúde pública nos três níveis de governo 
(federal, estadual e municipal) carecem de contribuir efetivamente para o 
enfrentamento deste fato de maneira bem consciente. Afinal, o portador 
de incômodo grave não pode esperar indefinidamente a concretização da 
vacinação da COVID-19 acontecer para todos os brasileiros. A esses pacientes 
também é dado o direito à preservação da vida. Aí vale tudo, até mesmo buscar 
mais destreza do sistema público de atendimento especializado, priorizando 
as pessoas de poder aquisitivo menor para que essas não venham falecer 
esperando vagas nas filas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das grandes 
metrópoles e também nos rincões do Brasil inteiro.

sadismo explícito

Não se fala noutra coisa neste país, 
nas últimas semanas, a não ser 
em vacina contra a COVID-19, 

que finalmente chegou ao Brasil, para 
imunizar a população e amenizar o clima 
de medo insano que assola o país. Nem 
mesmo a eleição havida para substituir 
os dirigentes das casas legislativas, no 
Congresso Nacional, roubou a cena do 
festival de agulhas, de variados calibres e 
tamanhos, que invadiu os lares brasileiros.

Inicialmente, seguindo o salseiro a que já 
me referi em artigo anterior, muita troca de 
farpas em frente às câmeras televisivas, em 
torno da paternidade das primeiras vacinas 
chinesas que aportaram o solo brasileiro, 
com João Doria (PSDB) protagonizando 
cenas patéticas para abiscoitar simpatias po-
pulares à sua compreensível vontade de subir 
a rampa do Palácio do Planalto em 2023.

Doria, com seu discurso ensaiado e 
lancinante, quer posicionar-se em pólo an-
tagônico ao presidente Bolsonaro, dizendo 
estar ao lado da ”ciência e da vida” e ser 
o presidente um mero “negacionista”, 
“fascista”, implementador de “política do 
caos na saúde brasileira” e “descompro-
missado com a compaixão”. Falou até que 
o governo Bolsonaro “gosta do cheiro da 
morte e não de celebrar a vida”.

Do alto de sua inquestionável popula-
ridade – que nem sempre é revelada em 
pesquisas oriundas de institutos de pesqui-
sa suspeitos e desmoralizados -, aclamado 
como “mito” em todos os quadrantes do 
país, o presidente Jair Bolsonaro, certa-
mente ouvindo conselhos de assessores 
próximos, vem-se esforçando para não 
cair na arapuca armada pelo governador 

de São Paulo, fazendo ouvidos moucos 
aos impropérios dele recebidos, para não 
lhe dar a chance de com ele polarizar. Mas 
nem sempre consegue segurar seu ímpeto 
de dar o troco, sob a égide da Lei do Talião, 
segundo a qual a vindita deve ser na base 
do “olho por olho e dente por dente”.

Deixando de lado a recomendável 
liturgia do cargo presidencial, Bolsonaro já 
chamou o governador Doria de moleque 
e irresponsável, além do epíteto de “o 
calcinha apertada”, em tom chistoso. E 
ainda desafiou o Doria a fazer o teste de 
sua popularidade nas ruas, onde sabida-
mente vem sendo alvo de apupos nada 
recomendáveis a um candidato a candi-
dato ao trono mor da República.

Mas nessa disputa, de nível muitas ve-
zes abaixo da crítica, os números mostram 
que o Estado de São Paulo, governado por 
João Agripino da Costa Doria Junior, para-
doxalmente, tem mais “cheiro de morte” 
que o Brasil de Bolsonaro.

Com base em números atualizados 
até às 19h do dia 07.02.2021, o índice 
de mortalidade pela COVID-19 no Estado 
de São Paulo era de 118,9 mortes para 
cada 100 mil habitantes, enquanto que 
no Brasil o índice era de 110,2 mortes por 
100 mil habitantes. E este índice poderia 
ser menor, se fossem excluídos do total 
os números de São Paulo. Um a zero pra 
Bolsonaro.

A propósito de placar futebolístico, 
outros gols vêm sendo marcados pelo 
presidente Bolsonaro e sua equipe de bons 
ministros, destacando-se o Paulo Guedes, 
cujos planos mantiveram o fôlego da eco-
nomia – na iminência de estagnar-se -, na 

medida em que houve injeção de recursos, 
por meio de empréstimos a empresas e 
auxílios emergenciais a parte significativa 
da população, que não teria chance de 
sobrevivência na pandemia instalada; e o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, que vem concluindo obras 
que se arrastavam há anos, consumindo 
recursos do erário. Com efeito, conseguiu 
transpor as águas do rio São Francisco 
para o sedento sertão nordestino; inau-
gura, duplica, pavimenta rodovias pelo 
Brasil afora; leiloa concessões de portos 
e aeroportos; anuncia os últimos testes 
da Ferrovia Norte-Sul e início de suas 
operações para junho próximo; resgata a 
vocação ferroviária deste país continental, 
com uma nova ferrovia, a de Integração 
Oeste-Leste, num total de 1527 km, ligando 
o futuro Porto Sul, em Ilhéus (BA), à cidade 
de Figueirópolis (TO), propiciando escoa-
mento da produção agrícola e mineral.

Voltando à vacinação contra a CO-
VID-19, cujo programa nacional de imuni-
zação está em plena operacionalização, 
naturais são os problemas num país das 
dimensões do Brasil, que vêm sendo 
solucionados por meio até das vias diplo-
máticas, para que não faltem insumos 
necessários à formulação das vacinas, 
havendo acenos tímidos da possibilidade 
de uma vacina genuinamente brasileira.

O que não venho gostando nada, nes-
ses dias de intensa vacinação do pessoal 
da linha de frente do combate à pande-
mia, e dos idosos, é do excesso de imagens 
dessas pessoas, de cenho preocupado, 
levando agulhadas mil, num verdadeiro 
show de sadismo explícito.



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de fevereiro de 2021

V I G Í L I A S

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

eujácio silva

Presidente da Amm almeja o
lugar de Anastasia no senado

A imprensa mineira já começa a especular 
em relação aos nomes que possam 
disputar o Senado no próximo ano, 
visto que o mandato do atual senador 

Antonio Anastasia (PSD) termina em 2022. A sua 
vaga é a única disponível, pois os dois outros cole-
gas, Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PSD), 
cumprirão os seus cargos até 2026.

Anastasia, no entanto, não tem protagoni-
zado cenas que permitam nutrir esperança em 
relação a uma possível candidatura à reeleição. 
Em Belo Horizonte, onde sempre residiu, ele não 
é visto sequer na fila da padaria para comprar um 
pãozinho. A especulação de Brasília indica a sua 
pretensão em se tornar ministro do Tribunal de 
Contas, mas tudo também não passa de expec-
tativa, pois não há uma definição de seu grupo 
político sobre esse tema.

A rigor, Anastasia conseguiu um bom espaço 
na imprensa quando mudou de partido há cerca 
de um ano. Ele abandonou o PSDB, de seu antigo 
padrinho Aécio Neves, para se juntar ao amigo, o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), 
uma jogada política que até hoje não foi bem 
explicada para todos, especialmente, para os seus 

eleitores. Nos corredores da Assembleia, à época 
desse certame, dizia-se: “foi apenas para tentar 
sobreviver politicamente, já que seu antigo grupo 
estava mergulhado em um mar de denúncias e 
coisas mais”.

novos nomes
Nos meandros da política estadual são citados 

nomes com potencial de tentar abiscoitar a vaga 
de Anastasia. O primeiro a se inserir nesta lista de 
pré-candidatos no ano vindouro é o presidente da 
Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda. Delegado da Polícia Civil licenciado e 
prefeito de Moema por dois mandatos, conseguiu 
a proeza de eleger Alaelson Oliveira (MDB) à frente 
da prefeitura da cidade no final do ano passado. 
No comando da AMM, Julvan mantém contatos 
permanentes, atendendo as reivindicações mais 
urgentes dos prefeitos e das lideranças dos mais 
de 800 municípios. Intermediou grandes acordos 
em favor de seus associados, enfrentou poderosos, 
como governadores do estado, ministros e outras 
autoridades do governo federal, tudo na tentativa 
de buscar o melhor para seu grupo.

Filiado ao MDB desde sempre, Julvan tem 
conversado bastante com o atual secretário de 
Governo da PBH, Adalclever Lopes. Só para regis-

trar, Adalclever é o tesoureiro do diretório estadual 
do MDB, mesma sigla de Julvan. Neste limiar de 
2021, o dirigente da AMM já tratou de assuntos 
políticos também com o próprio prefeito Kalil, e 
ainda: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
o ex-secretário Danilo de Castro (PSDB), e por fim, 
ele demonstra ser muito próximo ao governador 
Romeu Zema (Novo), um dos encorajadores de 
seu projeto político.

Um levantamento feito por jornalistas da 
crônica política chega a ser curioso. No momento, 
além de Julvan, não há nomes expoentes com 
popularidade para se lançar nesta peleja. A não 
ser que políticos conhecidos, como o deputado 
estadual Mauro Tramonte (PRB) queira deixar a As-
sembleia Legislativa para alçar voos mais altos. No 
último pleito, ele sagrou-se como o mais votado 
na história do parlamento mineiro, conquistando 
mais de 500 mil votos.

Outro político sempre mencionado pela mídia 
é o chefe do Executivo de Betim, Vittorio Medioli 
(PSD). Empresário de sucesso, ex-deputado fede-
ral, agora reeleito para mais 4 anos como titular 
daquela prefeitura, Medioli não tem essa pretensão 
e se aceitasse o desafio seria para uma composição 
política, segundo dizem pessoas que o conhecem. 
Ele é muito próximo ao prefeito Kalil, candidato 
declarado ao governo de Minas.

Julvan lacerda tem presença
em mais de 800 municípios

Adalclever lopes comanda o
cargo de tesoureiro do mdb

mauro tramonte é o
deputado de 500 mil votos
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Prefeito de itapecerica comandará
as cidades históricas de minas gerais
Em cerimônia realizada no dia 5 de fevereiro 

no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o 
prefeito de Itapecerica, Wirley Reis (Pode), mais 
conhecido como Têko, foi eleito e empossado como 
presidente da Associação das Cidades Históricas de 
Minas Gerais para o biênio 2021-2022, tendo como 
1º vice-presidente o prefeito de Ouro Preto, Angelo 
Oswaldo, e como 2º vice-presidente o prefeito do 
Serro, Epaminondas Pires de Miranda. Até então, 
a presidência da associação era ocupada pelo ex-
-prefeito de Paracatu, Olavo Condé, que assumiu o 
cargo deixado pelo prefeito de Conceição do Mato 
Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, que se 
afastou para concorrer à reeleição em sua cidade.

Entre outras autoridades, participaram do 
evento o secretário de Estado de Cultura e Turismo 
de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira; o presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) e 
1º vice-presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Julvan Lacerda; e mais de 20 
prefeitos de cidades históricas associadas.

“Para mim, que sempre fui um entusiasta da 
história e da cultura, é motivo de muito orgulho 
ocupar este cargo. Irei trabalhar incansavelmente 
para honrar a confiança em mim depositada 
e fazer um trabalho primoroso à frente desta 
entidade tão importante, na busca constante de 
enaltecer e conservar o patrimônio das cidades 
históricas mineiras e de fomentar o turismo nestes 
municípios”, afirmou Wirley Reis.

Associação

A Associação das Cidades Históricas de Minas 
Gerais foi fundada em 2003 com a finalidade 
de congregar e defender os objetivos de seus 30 
municípios associados em toda Minas Gerais. As 
cidades pertencentes detêm mais de 50% de todo 
o patrimônio tombado no Brasil. A associação 

tem a missão de conhecer e valorizar as culturas, 
preservar e promover a diversidade, a memória 
e o patrimônio cultural, além de incrementar e 
divulgar o destino “cidades históricas de Minas”, 
dando enfoque às suas potencialidades sociais, 
econômicas e ambientais.

Wirley Rodrigues Reis tem 39 anos e é natural 
da cidade de Itapecerica, no Centro-Oeste mineiro. 
Graduado em Administração de Empresas, foi 
eleito prefeito do município em 2016 e reeleito em 
2020 com mais de 80% dos votos, um marco na 
história da cidade. Como chefe do Executivo, vem 
se destacando em todo o estado de Minas Gerais, 
sendo hoje uma reconhecida liderança política. É 
o atual presidente da Associação dos Municípios 
da Microrregião do Vale do Itapecerica (AMVI) e 
diretor da AMM na região Centro-Oeste.

Promotor de eventos, gestor cultural, social 
e administrador, desde muito jovem prestou, 
voluntariamente, importantes serviços para 
a população itapecericana, com atuação em 
diversas instituições e entidades públicas. Or-
ganizou, por anos, as principais festividades do 
município, tanto públicas quanto privadas. Gran-
de amante e incentivador da cultura, das artes, 
da história e da preservação do patrimônio, tem 
participação em diversos eventos relacionados 
a esses temas, que também são tratados com 
relevância em sua gestão à frente da Prefeitura 
de Itapecerica.

Prefeito Wirley rodrigues reis
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Deputado Arantes e vice-prefeito de Guaxupé
são recebidos pelo presidente da Gasmig

O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), acompanhado do 
vice-prefeito de Guaxupé, Rodrigo 
Borges (DEM), e do vereador Gustavo 
Vinícius (Solidariedade), foi recebido 
em audiência pelo presidente da 
Companhia de Gás de Minas Gerais 
(Gasmig), Pedro Magalhães, e por 
diretores, para tratar da implantação 
do gasoduto do município.

Arantes falou da necessidade do 
produto para alimentar as indústrias. 
“Há um grande consumo na região. 
Tanto, que queremos que, depois, 
seja levado para São Sebastião do 
Paraíso e Passos”, afirmou.

Rodrigo Borges endossou o 
pedido: “Agradecemos ao deputado 

Arantes por ter conseguido este en-
contro na Gasmig porque esta é uma 
solução necessária. Todo o gás con-
sumido hoje vem de Ribeirão Preto e 

não podemos mais depender de São 
Paulo para o nosso crescimento”.

O presidente da Gasmig ficou 
bastante impressionado com o re-

lato do desenvolvimento da região 
e autorizou a visita de uma equipe 
técnica para avaliar o consumo: 
“Vamos fazer um levantamento do 
consumo das indústrias locais e, 
ao mesmo tempo, um anteprojeto 
para definir por onde passará a 
tubulação. Tenho certeza de que em 
breve estaremos com o gasoduto no 
município”, ressaltou.

Já o vereador Gustavo lembrou 
que a solução é esperada pelos em-
presários. “Tivemos a ideia de pedir 
a ajuda do deputado Arantes numa 
reunião com o Betão da JF Pasqua 
e o deputado está conseguindo 
avançar na realização deste sonho”, 
finalizou.
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empresários esvaecidos
Tudo agora é culpa da pandemia de coronavírus, mas 

existem fatos que vem acontecendo antes desse período. 
Certamente, por conta da situação econômica e financeira 
combalida, alguns mineiros frequentadores das colunas sociais 
simplesmente sumiram de cena, como é o caso do então cons-
trutor carlos carneiro costa. Outros que também apareciam 
nessa lista são celso Piccioni, lúcio costa, Érica drumond.

Posse no tribunal de contas
Em cerimônia virtual na próxima semana, o desembarga-

dor e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG), José Alves Viana, o popular dr. Viana, será 
empossado no cargo de presidente da Corte.

Projeto do ex-governador
O Anel Rodoviário Metropolitano, agora financiado pela 

Vale, será enfim, levado a efeito, envolvendo recursos da ordem 
de R$ 5 bilhões. Só para ficar registrado: o projeto original 
da obra foi assinado pelo então governador Alberto Pinto 
coelho que, inclusive, autorizou à época a celebração de um 
contrato para que ela fosse tocada por meio de uma Parceria 
Público-Privada (PPP).

Fabinho liderança
Em Brasília, os parlamentares do alto clero dizem que 

usaram o deputado mineiro Fábio ramalho (MDB), o po-
pular Fabinho liderança, como “boi de piranha”, na eleição 
da Mesa Diretora da Câmara. Ele foi candidato a presidente 
e só conseguiu 21 apoiadores. Mas a sua pífia votação teve o 
objetivo de tirar votos de baleia rossi (MDB). Ou seja, uma 
jogada política bem rasteira.

Políticos dizimados
Duas famílias tradicionais da política mineira podem estar 

se aposentando. O patriarca sebastião quintão, homem de 
posses e ex-prefeito de Ipatinga, foi, mais uma vez, impossibi-
litado de disputar a prefeitura do município que já comandou 
em duas oportunidades. Do alto de seus quase 80 anos, estaria 
pendurando as chuteiras, segundo consta dos bastidores. E seu 
filho, o ex-vereador e ex-deputado federal leonardo quintão, 
agora, estaria propenso a cuidar apenas de negócios parti-
culares. Por fim, tem a família do deputado estadual Virgílio 
guimarães (PT). Cansado da vida pública, deve se afastar, 
assim como já ocorreu com seu filho, o ex-deputado federal 
gabriel guimarães.

Perpetuação da pobreza
Estudos econômicos de diversas instituições brasileiras 

demonstram que se o governo federal não investir pesado no 
social, a situação dos mais vulneráveis vai se complicar cada 
vez mais, especialmente por conta da pandemia de COVID-19. 
Essa realidade levaria à perpetuação da pobreza extrema. 
Cruz credo, gente.

celebridades médicas
“A pandemia fez da classe médica e dos cientistas verda-

deiras celebridades. É natural haver esta constante divergência 
de opinião entre eles”. Palavras do filósofo luiz Felipe Pondé.

Política nacional
O badalado presidente do Senado, o mineiro rodrigo 

Pacheco (DEM), é o queridinho da imprensa nacional por sua 
facilidade de atender aos jornalistas. Aí, os mesmos comuni-
cadores já começam a especular que ele seria um nome ideal 
para vice do presidente Jair bolsonaro. A conferir...
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

nat macedo

Ao ler uma revista de negócios, de 
circulação nacional, chamou a minha 
atenção um artigo sobre os empregos 
atuais e do futuro. Mais ainda pelo 

fato de que a grande maioria tem a sua no-
menclatura em inglês. Vejam alguns exemplos: 
director of paid media, product analyst, growth 
marketing, senior sales account executive, key ac-
count manager, product manager, design think-
ing, operational excelence specialist, learning & 
development specialist e outros mais.

Para nós, os “menos jovens” ou “jovens há 
mais tempo” temos um trabalho enorme para 
nos atualizar com estas novas terminologias, 
sendo que muitas são de novas técnicas que 
nunca sonhamos existir. Segundo pesquisa 
recente comprova que maiores de 60 anos 
estão cada vez mais conectados à internet. 
Marcas e produtos fazem parte do dia a dia, 
como Google, WhatsApp, Hotmail, Facebook, 
Outlook, Instagram, Netflix, Spotify, Twitter, 
Linkedin e outras. Sem dúvida, o isolamento 
social nesta pandemia estimulou muito esta 
situação, levando aos que estão recolhidos em 
casa e em home office, a se adequar aos novos 
tempos. Vivemos um tempo em que não se 
pode ter vergonha de ousar e aprender. É uma 
mudança cultural. Temos que procurar nos rein-

ventar. Tínhamos uma cultura off-line e agora 
temos que mergulhar, cada vez mais fundo, no 
mundo digital.

É desafiador para quem está na estrada 
há muito tempo ter que recorrer aos descen-
dentes, filhos e netos, pedindo um help para 
situações emergenciais que nos bloqueiam. E 
eles encaram e solucionam o problema com 
uma simplicidade irritante. Só não podemos é 
pedir explicações sobre a solução, pois aí terão 
dificuldades. A saída que encontram natural-
mente é comentar que basta clicar nos botões 
certos e pronto, assunto resolvido. 

Se pensarmos que no início do século pas-
sado, a comunicação era via telégrafo sem fio, 
código Morse, depois veio o telefone, máquina 
de escrever elétrica, evoluindo para o telex, fax, 
computador, laptop, e-mail, celular, WhatsApp, 
conversa on-line, plataforma digital, a tal ponto 
que os seriados The Jetsons e “Jornada nas estre-
las” se tornaram atuais, ou quase. Vivemos uma 
mudança de paradigma crucial que se iniciou 
há décadas. Esta tecnologia, a Inteligência das 
Coisas “IoT” está prestes a criar capacidades até 
agora impensáveis. Inteligência Artificial (IA), 
drones, robôs e eletrodomésticos, tipo “Alexia”, 
semi ou totalmente autônomos realizam tarefas 
geralmente feitas por nós humanos. Cada vez 

mais procuramos acesso fácil a conhecimento 
técnico ou de negócios sem treinamento exten-
so e caro. Vemos os millennials ocuparem cada 
vez mais postos de trabalho e eles se dão muito 
bem com a independência de trabalhar on-line, 
em home office. E dentro dos próximos 10 anos 
serão a maioria no mercado de trabalho. 

Os grandes problemas para o futuro, como a 
educação, saúde, energia, segurança, política, so-
brevivência da classe média, tornam-se destaques 
e as soluções serão desenvolvidas por empresas 
de  tecnologia. O mundo está olhando para este 
ano como um novo começo. As pessoas estão 
repensando seus interesses pessoais de vida, de 
trabalho, saúde, dinheiro e espirituais. Para mui-
tos, acumular, consumir, viver pelo material, deixa 
de ser o fundamental. A inovação, a tecnologia, o 
pensamento natural, serão à base da nova reali-
dade, procurando não continuar a fazer o mesmo 
neste início do terceiro decênio, 2021. Ainda temos 
tempo de encontrar novos caminhos. Temos que 
procurar e encontrar novas rotas pessoais.

E não tenha dúvida, o conhecimento do 
inglês faz parte destes novos tempos com cada 
vez mais intensidade. E plagiando o inesquecível 
Louis Amstrong “it´s a wonderful world, after 
all!”. Então, responda para si mesmo, com 
sinceridade “Do you speak english?”.

coVid-19 faz ritmo de lançamento 
de produtos cair 9,4% em 2020

Minas Gerais teve queda de 7,3%

indústria de transformação, responsá-
vel por produzir os bens de consumo 
mais comuns, fechou o ano com um 
desempenho relativamente negativo. O 

Índice de Atividade Industrial, calculado mensal-
mente pela Associação Brasileira de Automação-
-GS1 Brasil, demonstra que o recuo nos últimos 
12 meses foi de 9,4% devido à crise econômica 
provocada pela pandemia de COVID-19.

O segundo trimestre de 2020 contou com o 
pior desempenho na intenção da indústria em lan-
çar produtos. Isso porque o distanciamento social 
foi mais intenso nessa época, gerando um impacto 
maior. O índice acumulou queda de 31,5%.

Algumas regiões chegaram a alcançar níveis 
positivos após o terceiro trimestre. Porém, os 
números foram insuficientes e não supriram as 
quedas do início do ano. De janeiro a dezembro 
de 2020, Minas Gerais teve recuo de 7,3% em 
produtos lançados pela indústria local. O Sudeste 
retrocedeu 9,1% em 2020. 

Os dois primeiros trimestres do ano foram 
negativos para os cinco principais setores do índice: 
bebidas, vestuário, têxtil, alimentos e produtos 
diversos. Após o terceiro semestre, todos tiveram 

saldos positivos na comparação com o mesmo perí-
odo de 2019, mas, no acumulado do ano de 2020, 
o único campo que apresentou resultado positivo 
foi o de bebidas, que conseguiu recuperar as perdas 
e fechou o ano 0,7% acima da soma de 2019. 

Na sequência, os outros segmentos fecha-
ram no vermelho, como vestuário (-1%); têxtil 
(-3,8%); alimentos (-12,1%); e produtos diver-
sos (artigos de joalheria, brinquedos, instru-
mentos musicais entre outros), com (-14,2%) na 
comparação com o ano anterior.

Para a analista de Inteligência de Mercado da 
Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, Ca-
rolina Fernandes, os impactos da pandemia foram 
sentidos na maior parte dos setores da economia, 
senão em todo. “A paralisação das atividades que 
ocorreu a partir de meados de março e nos meses 
de abril e maio levaram a uma queda no consumo 
das famílias e na produção industrial”.

Ela acrescenta que com todos esses fatores em 
conjunto, é natural um declínio na confiança dos 
empresários para o lançamento de produtos, o 
que impactou o Índice de Atividade Industrial. “Nos 
meses subsequentes, notamos uma recuperação 
gradual, conforme foram retomados os níveis de 
consumo e da economia. No entanto, não foi o 
suficiente para superar as perdas ocorridas no 
período de restrição de atividades”.

novos rumos
De acordo com ela, os primeiros impactos 

da COVID foi possível notar uma adaptação das 
empresas à nova realidade. “A retomada gradual 
das atividades e do consumo, em conjunto das 
ações de empresas e governo para enfrentar esse 
novo cenário, levaram a uma reação positiva dos 
mercados. Esses fatores influenciaram na confian-
ça dos empresários, levando assim a uma reação 
no Índice de Atividade Industrial”.

O setor de bebidas, na visão da especialista, 
tem se mostrado mais resiliente às alterações de 
mercado, investindo na diversificação do seu por-
tfólio. “Desta forma, os resultados apresentados 
no terceiro e quarto trimestre foram acima do 
realizado em 2019, fazendo com que o ramo se 
recuperasse das perdas sofridas”.

Carolina explica ainda que as empresas nor-
malmente se planejam com antecedência para 
investir em inovação, seja em novas tecnologias 
ou renovação de portfólio. “Com a chegada da 
pandemia houve um impacto nesse planejamen-
to, levando as organizações a se adaptarem a um 
novo cenário”. Segundo ela, é difícil prever quais 
ações poderiam reverter essa situação. “Porém, 
o investimento em novas tecnologias de auto-
mação é sempre um bom recurso para apoiar as 
organizações”. 

O fato é que 2021 já começou com queda 
no índice de Atividade Industrial (vide box). No 
entanto, ela explica que o desempenho é natural 
para os meses de outubro a fevereiro, quando se 
reduz o ritmo de atividade nas indústrias. “É pre-
ciso observar os reflexos da pandemia no mercado 
para poder ter uma melhor visão do que ocorrerá 
ao longo deste ano”.

Do you speak english?

o único setor que apresentou resultado positivo foi o de bebidas

2021 em queda

O Índice de Atividade Industrial, 
indicado pela Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil aponta queda de 
18,7% na comparação com dezembro de 
2020 no dado livre de efeitos sazonais. 
Em relação a janeiro de 2020, o número 
retraiu 10,3%. Já no acumulado de 12 
meses, o apontador caiu 8,4%. Desde 
2003 não havia um janeiro com intenção 
tão baixa da indústria em lançar produtos.
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Política mineira
Também em Brasília, comenta-se muito em relação ao bom 

trânsito entre o governador mineiro romeu Zema (Novo) com 
o presidente Jair bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, ambos 
estariam no mesmo palanque, avaliam alguns ocupantes do 
terceiro andar do Palácio do Planalto.

ministro maldoso
Segundo apurou a jornalista global Ana Flor, o ministro da 

Economia, Paulo guedes, tem sido firme nas negociações de 
bastidores, quando o assunto são as reformas econômicas a 
serem encaminhadas e também votadas pelo Congresso. “Ele 
não quer, em hipótese alguma, deixar margem para aumento 
de salário dos funcionários públicos, pelo menos neste primeiro 
momento”, vaticina a comunicadora.

demissão pós-pandemia
Os parlamentares do Centrão, aliados do governo federal, 

querem o comando do Ministério da Saúde. No entanto, pre-
ferem deixar o atual ministro eduardo Pazuello no cargo até 
a pandemia arrefecer. Ou seja, pelo que se informa nos basti-
dores, a demissão de sua Excelência é uma questão de tempo.

desemprego crescente
As próprias autoridades do setor asseguram que o desem-

prego no Brasil está mais acentuado do que era projetado. E 
isso vai terminar retardando a volta do crescimento econômico. 
De acordo com levantamento do Ministério da Economia, a 
situação é mais crítica na região Nordeste do país.

novo banco central
Uma das vantagens de ter o Banco Central independente 

seria a certeza de que a taxa de juros vai ficar controlada, sem 
a ingerência de qualquer tipo de política. Essa é a avaliação 
feita por especialistas no mercado financeiro. Será?

Popularidade à vista
Com o retorno do pagamento do auxílio emergencial já a 

caminho, espera-se o aumento da popularidade do presidente 
Jair bolsonaro, que anda cambaleando neste início de ano, 
conforme as pesquisas de opinião.

briga por herança
Nos meandros jurídicos da capital, os comentários indi-

cam que a herança deixada pelo ex-governador Hélio garcia 
continua fomentando uma briga enorme entre os herdeiros. 
E olha que ele só tinha duas filhas. Quanta ganância, pessoal.

Aécio na política
Tendo em vista a aproximação do ano político, o deputado 

federal Aécio neves (PSDB) começa a se movimentar. Segundo 
consta nos bastidores, ele vai tentar se reeleger parlamentar 
federal mais uma vez. Sua estratégia seria a mesma do pleito 
anterior, ou seja, buscar votos nos grotões do estado. Quanta 
decadência.
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grandes farmácias cresceram
quase 40% em ano de pandemia

m um ano de grandes preocu-
pações e incertezas econômi-
cas para empresários dos mais 
variados setores, o mercado 

farmacêutico vibrou. Dados da Farmarcas, 
responsável por administrar 11 grandes 
redes de drogarias, apontam que o grupo 
cresceu 38,6% em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. Juntas, 
essas farmácias faturaram R$ 3,84 bilhões 
em 2020.

Os números impressionam, mas fazem 
jus a um mercado de gigantes. Levantamen-
to da IQVIA mostrou que, no geral, o varejo 
farmacêutico brasileiro expandiu 15,6% com 
rendimentos de R$ 139,37 bilhões. Em 2019, 
esse valor foi de R$ 120,54 bilhões. 

As cifras bilionárias são esperadas pelo 
segmento que já projetava crescimento 
entre 30% e 40% e que, mesmo em meio 
a uma pandemia e uma série de restrições 
para conter a COVID-19, conseguiu manter 
a média calculada.

Na avaliação de Edison Tamascia, 
presidente da Farmarcas e da Federação 
Brasileira das Redes Associativistas e Inde-
pendentes de Farmácias (Febrafar), devido 
à necessidade de as pessoas ficarem em 
casa, o delivery foi um diferencial e um 
dos pilares do setor em 2020. “Mas é 
importante distinguir esse tipo de venda 
do e-commerce”. As entregas podem 
utilizar ferramentas mais simples como 
telefone e WhatsApp. Essa realmente foi 
uma readequação necessária. Tivemos que 
nos reinventar em muitos pontos, até na 
estrutura das lojas. Não tínhamos delivery 
em algumas das redes, mas do nada vem 
um vírus e determina que ‘se não entregar 
vai perder faturamento’. Em 15 dias monta-
mos uma estrutura de entregas e que está 
funcionando muito bem”, relata.

Ainda segundo Tamascia, outro ponto 
favorável às redes foi a cultura já crescente 
de virtualização dos negócios. “Mesmo com 
o distanciamento social, intensificamos a 
aproximação com nossos associados e um 
facilitador foi que já tínhamos naturalmente 
a digitalização dos processos, possibilitando 
que os impactos fossem muito menores 
para gestão dos estabelecimentos. Além 
disso, mesmo com todas as dificuldades, 
registramos um número alto de abertura 
de lojas”, diz. Só no ano passado, 190 
farmácias foram implantadas no país pelo 
aglomerado. O objetivo do grupo é inaugu-
rar mais 300 até o fim deste ano.

De acordo com o presidente da fe-
deração, a projeção para 2021 é manter 
o crescimento acima de 30%. “Para o 
mercado como um todo a expectativa 
é que se mantenha o aumento de dois 
dígitos, mas nada muito acima dos 10%. 
Para as associadas, as expectativas são 
grandes para 2021, primeiro é terminar o 

ano com 1.500 lojas. Outro ponto é fazer 
com que o faturamento cresça 30% em 
relação ao período anterior, mantendo 
o lucro dos estabelecimentos superior a 
10%”, crava Tamascia.

mais vendidos

Um ponto de destaque no consumo 
dentro das farmácias no ano passado foi 

o de suplementos. Segundo os dados da 
IQVIA, a procura na busca pelas cápsulas 
vitamínicas cresceu 47,9% em todo o 
mercado. Só nas redes da Febrafar, as 
vendas da categoria dispararam em 
60,9%.

“As áreas de destaque foram suple-
mentos, vitaminas, relaxantes e anti-
depressivos, fato facilmente explicável 
diante do momento que vivemos. Em 

nossas lojas, tivemos também um cres-
cimento bem consistente na venda de 
não-medicamentos, graças a um apurado 
trabalho de gerenciamento de categorias. 
Durante o ano de 2020 foi e ainda é muito 
discutida  a importância de cuidar ainda 
mais do sistema  imunológico, fazendo 
com que muitos brasileiros procurassem 
se prevenir por meio desses produtos”, 
conclui Tamascia.

“também registramos

um número alto de

abertura de lojas.

no ano passado,

foram 190 farmácias

implantadas no país

pelo aglomerado”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

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

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Profissionalismo

equipe do Hospital madre teresa: Pedro Henrique oliveira Amorim, Pollyana 
cristina mendes Araújo, rodrigo Fabiano guedes leite e Priscila Freitas marçal
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A cAndidAturA de KAlil - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), sabe que vai enfrentar o governador Romeu Zema 
(Novo) no próximo ano e já deixou claro que vai de Ciro Gomes para 
presidente, candidato que ele apoiou. Disse que o atual presidente 
Jair  Bolsonaro não fez nada por Belo Horizonte e, até hoje, dói em 
sua consciência saber que o atual mandatário do país usou aquela 
expressão contra a deputada na Câmara, Maria do Rosário, “não te 
estupro porque você é muito feia”. Também acha que o presidente 
tem que entender um pouco de economia e não usar posto de 
gasolina como justificativa de que quem manda na área não é ele.

contÉm ironiA - Foi um espanto para a imprensa de Belo Horizonte 
as últimas chuvas que caíram na cidade, levando a alagamentos em 
Venda Nova, com o famoso Córrego do Vilarinho, e na Avenida Tereza 
Cristina, na região do Barreiro. Muitos desconhecem que os tem-
porais sempre caem com abundância aqui e que, geralmente, eles 
começavam em outubro e acabavam somente em março. Imagina 
só toda a água da região do Barreiro, juntando-se as de Contagem 
e entrando no Arrudas com uma pequena calha que não cabe todo 
este volume. É isso que acontece! Só pode resultar em problemas.

A secretária
de governo da
Prefeitura de
uberlândia,
Ana Paula
Junqueira,

além de estar
realizando um

excelente
trabalho no

cargo, é
eventual

candidata à
deputada federal.

nome importante

bolsonaro continua estranhando o seu vice-presidente Hamilton 
Mourão que vive dizendo que ele aprendeu no quartel a ser leal. Só que 
o presidente não acredita e acha que Mourão deseja seu impeachment.

quem mais lutou por Aécio Neves no passado, quer vê-lo agora 
bem longe do PSDB. O governador João Doria iniciou uma estratégia 
para afastar o grupo de Aécio no partido e quer parte do DEM com 
ele, fatia que ficará com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

Aécio já respondeu a Doria com uma nota, afirmando que 
ninguém esquece a traição que ele cometeu contra Geraldo Alckmin, 
fazendo uso do nome de Jair Bolsonaro e formando o Bolsodoria nas 
últimas eleições para governador em São Paulo. 

barra longa foi invadida pela lama da Samarco. A cidade foi reforma-
da pela fundação Renova, mas a população reclama da instituição que 
prometeu melhorar também a Igreja de São José e isso não foi cumprido.

quem deve estar vibrando com a não realização do Carnaval no Rio 
é o ex-prefeito Marcelo Crivella que, durante seu mandato, tentou minar 
a folia carioca por diversas vezes. Por causa disso, perdeu a reeleição.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

domingo, 14 de fevereiro

Dr. Clésio Basileu
Médica Clarissa Souza Medeiros 
Daniel Soares Reis

segunda-feira, 15

Dr. Luiz Márcio Mendes
Simone Maria Barbosa 
Jornalista Fagundes Murta

terça-feira, 16

Eduardo Rocha - Pam Pam
Zélia Frederico – Contagem
Benedito Lopes 

quarta-feira, 17

Jorge Santana de Jesus 
Jornalista Lúcia Helena Gazola 
Wilsinho Reis - Laguna Auto-ônibus

quinta-feira, 18

Engenheiro Aloísio Belém
Madalena Bahia Cascão
Rodrigo Fernandes Raid - Ouro Preto 

sexta-feira, 19

Luiz Tadeu Leite
Ex-deputado Lael Varela 
Rodrigo Almeida 

sábado, 20

Médico - Edmundo Caldeira Brant
Leonardo Gangana 
Ester de Paula Barbosa

curso técnico do senai é a sua porta
de entrada para o mercado de trabalho

Inscrições podem ser feitas até dia 26 de fevereiro
Se você quer encontrar uma oportunidade de trabalho 

na indústria, o Senai é a principal porta de entrada para 
chegar preparado ao mercado. Danielly Barcellos Neves, 
ex-aluna do Senai João Monlevade, é um exemplo de que 
a qualificação certa te ajuda a conquistar o tão sonhado em-
prego. A jovem foi contratada para trabalhar na área de Pla-
nejamento, Programação e Controle da Manutenção na Ar-
celorMittal Mina do Andrade e atribui à qualidade e tradição 
da instituição um importante diferencial em sua trajetória.

“Desde nova tenho comigo a questão da impor-
tância da qualificação para conseguir um emprego na 
indústria. Comecei meus cursos de qualificação muito 
cedo, todos no Senai. Fiz um curso de qualificação pro-
fissional, outro de aprendizagem e por último o técnico”, 
contextualizou a ex-aluna. 

Segundo Danielly, a escolha pela área de manuten-
ção e onde se preparar foram naturais. “Gostava desde 
criança da ideia e escolhi por dois motivos: uma questão 
regional, pois sei que há muita demanda para o profis-
sional capacitado aqui. A outra foi por afinidade, pois 
gosto da área. Escolhi o Senai por ser uma instituição 
renomada, ter boa visibilidade no mercado e confiei 
meu tempo e investimento nesta qualificação”, reforçou. 

A preparação contribui para que o profissional 
inicie sua carreira de forma assertiva, pois vários cursos 
técnicos são desenvolvidos de acordo com as demandas 

da indústria. “Tenho absorvido as informações que me 
ajudam muito a estar nesta função que é de extrema 
responsabilidade. Tudo o que aprendi no Senai, prin-
cipalmente no curso técnico, foi desenvolvido para a 
Arcelor, o que me trouxe muita clareza do que é o mer-
cado de trabalho e como devo atuar”, afirmou Danielly. 

inscrições 
São mais de 5 mil vagas em diversas áreas em todo 

o estado e as matrículas para as turmas do 1º semestre 
podem ser feitas até 26 de fevereiro. Esta é a sua chance 
de estudar em uma das instituições mais conceituadas 
em todo o país, com cursos que têm como objetivo 
proporcionar competências que combinam a teoria e 
as práticas específicas da sua área de atuação, com 
atividades que simulam a vivência na indústria e que 
te darão segurança para exercer a profissão. 

Os cursos têm duração de 18 meses e os interessados 
devem estar matriculados ou ter concluído o ensino 
médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Não 
existe prova de seleção. Serão classificados os inscritos 
dentro do limite de vagas. 

O edital com a lista completa de cursos, vagas 
disponíveis e valores das mensalidades para cada mu-
nicípio, dentre outras informações, estão disponíveis no 
site http://www.senaimg.com.br.

http://www.senaimg.com.br/
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PsicólogA e ProFessorA do centro uniVersitário
internAcionAl uninter – elton@pg1com.com 

AnA PAulA escorsin
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entenda o porquê mulheres tem refletido
sobre os limites entre a estética e a saúde

A cirurgia para colocar silicone 
se popularizou nos anos 2000 
e, atualmente, ainda é a mais 
procurada pelas mulheres no 

Brasil. Porém, o quadro vem mudando 
recentemente. Hoje, já existe um nú-
mero que tem buscado pelo explante 
(retirada) das próteses. Um dos motivos 
é a doença do silicone, problema ainda 
pouco conhecido, mas que tem acendido 
o alerta sobre os limites da busca pelo 
corpo perfeito.

O cirurgião plástico e diretor do De-
partamento de Defesa Profissional da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
Alexandre Kataoka, explica que a causa 
da doença do silicone são adjuvantes que 
estimulam o sistema imunológico de pes-
soas já com predisposição ou às vezes até 
mesmo com doenças autoimunes. “Após 
o contato com o estímulo desencadeante 
(implantes mamários, vacinas, etc), pa-
cientes geneticamente suscetíveis podem 
desenvolver uma resposta autoimune que 
leva ao início de sinais”. 

O especialista ressalta ainda que a 
doença do silicone pode trazer fraqueza 
muscular, artralgia e/ou artrite, fadiga crô-
nica, sono não repousante ou distúrbios do 
sono, além de manifestações neurológicas 
(especialmente associadas com desmie-
linização), alteração cognitiva, perda de 
memória, febre e boca seca.

Kataoka acrescenta que o implante de 
silicone é um procedimento extremamente 
seguro, com baixos índices de complica-
ções. “É uma das cirurgias mais pratica-

das no Brasil e no mundo. Porém, toda 
pessoa que tenha o desejo de realizá-la 
deve pesquisar sobre o médico no site da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 
Todo procedimento (estético ou cirúrgico) 
oferece riscos e deve ser feito apenas por 
profissionais qualificados”.

Ele esclarece que ainda não há um exa-
me ou teste que possa prever a patologia. 
“Se a mulher que já tem o silicone apre-

senta os sintomas, a cirurgia de explante é 
indicada, caso seja comprovada a doença 
na análise clínica”. 

explante 

A advogada Beatriz Bonini optou 
por retirar suas próteses de silicone em 
2019. Ela conta que sentia uma série 
de sintomas e que após uma pesquisa 

na internet viu que se assemelhavam 
a doença do silicone. “Vivia fadigada, 
desanimada e um pouco fraca. Achava 
que era uma indisposição até começar 
a ler sobre o assunto”.

Ela recorda que foi até seu cirurgião e, 
depois de uma análise detalhada, ficou 
decidido que remover as próteses seria o 
mais indicado. “Em todo caso, deixou de 
fazer sentido pra mim. Quando soube do 

problema e que algo que eu coloquei para 
seguir um padrão estava me fazendo tão 
mal, eu só quis me livrar”.

Segundo ela, a cirurgia foi tranquila. 
“Tive muita confiança no meu médico para 
colocar e também para retirar. Hoje me 
sinto muito melhor, a disposição voltou e 
é incrível comparar a Beatriz de agora com 
aquela que tinha silicone”.

O cirurgião plástico Victor Cutait 
comenta que o explante de silicone é 
feito, normalmente, na mesma incisão 
em que as próteses foram inseridas. 
“No momento de fazer a operação é 
necessário moldar a mama, já que ao 
ser retirada a prótese, ela pode ter um 
formato não muito harmônico. Na hora 
do procedimento é importante verificar 
se o corpo terá uma reestruturação 
natural ou se será necessário fazer uma 
mamoplastia junto com o explante. 
Nesse caso, pode-se usar enxerto de 
gordura”.

Cutait informa que toda cirurgia deve 
ser feita com cautela e responsabilidade. 
“Ela é simples e superficial, não envolve 
órgãos vitais, mas nem por isso deve ser 
menosprezada. Além disso, apenas pode 
ser realizada na pessoa cuja saúde esteja 
em condições plenas. Ela é bastante segura 
se esses pré-requisitos forem cumpridos”.

O especialista conclui dizendo que, 
atualmente, o mais importante na cirurgia 
de mama é atender a vontade da mulher 
e que não existe mais um padrão defini-
do. “Há pacientes que querem a mama 
grande, outras que preferem pequenas. 
Porém, o mais importante de tudo isso 
é que ela esteja feliz com o seu corpo, se 
aceite e se ame”.

quadro traz inúmeros sintomas e solução pode ser a remoção da prótese

Doença do silicone
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saúde mental em tempo de pandemia
A COVID-19 impacta a vida 

das pessoas com a mudança 
na rotina e nas relações socio-
afetivas, coloca as organizações 
e os indivíduos diante de uma 
constatação: a necessidade de 
olhar para a saúde mental. 

A saúde mental não é o con-
trário de doença mental, mas a 
capacidade de uma pessoa com-
preender que: ninguém é perfeito; 
os limites existem; as mudanças 
fazem parte da vida; é possível 
lidar com o cotidiano de forma 
equilibrada e vivenciar emoções 
como tristeza, raiva, frustração, 
amor, satisfação, alegria, tudo isso 
faz parte do dia a dia.

A quarentena coloca res-
trições sociais, crianças e ado-
lescentes estudando em casa 
ou sem escola; pais, mães, 
companheiros (as) e amigos (as) 
fazendo tele trabalho; alguns 
perderam os seus empregos 
ou tiveram recursos financeiros 
alterados. O isolamento estreita 
os espaços, tem-se a sensação 
de confinamento pela pouca 
autonomia de mobilidade. Tal 
estreitamento pode acarretar 
conflitos familiares, dificuldades 
nas relações de trabalho e na re-
lação da pessoa consigo mesma.

Há a impressão de se estar 
vulnerável, o que não é sinal de 
fraqueza. A vulnerabilidade é 
uma característica do ser huma-
no, uma vez que incerteza, risco 
e exposição emocional estão 
presentes na vida de qualquer 
um. A pandemia trouxe à tona, 
a vulnerabilidade como uma 
oportunidade para se acolher as 
emoções do cotidiano.

Essa experiência vem elevan-
do o grau de algumas perturba-
ções, como:

 EstrEssE: um conjun-
to de reações não específicas 
desencadeadas quando uma 
pessoa é exposta a um estímulo 
ameaçador. Ao chegar à fase de 
exaustão, pode alterar o meca-
nismo de adaptação promoven-
do esgotamento físico, mental, 
psicológico e o aparecimento de 
doenças mais graves. 

 síndromE dE Bur-
nout: uma doença relacionada 
ao elevado e crônico estresse 
em relação ao trabalho. Está 
constituída de um conjunto de 
sintomas que afetam as condi-
ções físicas, mentais, emocionais 
e familiares, pode causar enfer-
midades graves.

 AnsiEdAdE: refere-se à 
excitação no sistema orgânico, 
constituída por uma série de efei-
tos musculares como taquicardia 
e tremores, ligada a alguma situa-
ção ou experiência. Caracteriza-se 
por uma sensação de medo ou 
nervosismo, acarreta dificuldade 
de concentração, fadiga e insônia. 
Em estado mais grave, desenvolve-
-se síndrome do pânico.

 dEprEssão: caracterizada 
pela perda da autoestima, da 
motivação e da energia vital. Pode 
trazer à pessoa, a sensação de 
baixa possibilidade para alcançar 
objetivos pessoais e/ou profissio-
nais, em razão de se sentir deso-
rientada, triste e com vazio interior.

o que fazer? 
Identificar que algo não 

vai bem, é o primeiro passo. 
Rever rotinas, prioridades, 
delegar responsabilidades e 
aprender a dizer “não” são 
as próximas ações. Procurar 
ajuda é fundamental, pois a 
saúde mental é a capacidade 
de a pessoa buscar ajuda 
quando se encontra diante de 
alguma dificuldade para lidar 
com as diferentes transforma-
ções que estão acontecendo 
em sua vida. 

A quem recorrer?
Sugere-se que profis-

sionais da área de saúde, 
como: médico, psicólogo, 
psiquiatra, enfermeiro, as-
sistente social ou, também, 
uma pessoa de confiança, 
como gestor, familiar, ami-
go ou um mentor religioso.  
Conflitos, dilemas e pertur-
bações são típicos do ser 
humano.  O cuidado com a 
saúde mental precisa fazer 
parte do cotidiano e da vida 
de qualquer pessoa.

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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leíse costa

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

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

Pesquisa aponta que bbb é o reality
mais amado e também o mais odiado

Quem nunca ouviu dizer que 
o amor e o ódio andam lado 
a lado? Pesquisa realizada 

pela agência MindMiners prova 
que o clichê não se aplica somen-
te às relações interpessoais, mas 
também a forma como cada um 
consome conteúdo audiovisual. 
Isso porque ao questionar os en-
trevistados sobre qual reality show 
da TV aberta brasileira as pessoas 
mais gostavam, 35% disseram Big 
Brother Brasil (BBB). Acontece que 
as respostas eram de múltiplas 
escolhas, e o programa da Globo 
também foi consagrado como o 
que os indivíduos menos gostam, 
novamente com 35%.

Sobre a preferência por progra-
mas deste gênero, 31% responderam 
assistir a realitys raramente, 29% oca-
sionalmente e 16% frequentemente. 
Outro tema abordado pela análise 
foi o que atrai o telespectador nesse 
tipo de conteúdo. Cerca de metade 
(49%) das pessoas afirmaram as-
sistir pela competitividade entre os 
participantes, 35% pelas provas de 
superação, 32% conflitos e debates, 
28% pelas histórias. Já o quesito 
aprendizados durante o programa 
e identificação com os competi-
dores empataram com 25% cada. 

Para o psicólogo Leonardo 
Morelli, quando o assunto é um 
programa de televisão, não há 
surpresa que as pessoas se divi-
dam em contra ou a favor, ‘ódio 
ou amor’. O que o BBB apresenta 

é exatamente essa polarização 
atual da nossa sociedade. Até a 
questão política, de ser de es-
querda ou de direita, tem afetado 
muito a nossa realidade”, afirma.

Apesar de realitys shows serem 
definidos como produções basea-
das na vida ou no cotidiano de pes-
soas reais, Morelli explica que não 
é bem assim. “É importante que os 
indivíduos tenham a noção que o 
que ocorre lá dentro não é como a 
realidade que acontece aqui fora. 
O BBB é um jogo, no qual existe 
uma competição para se ganhar 
um prêmio. Aqui de fora, existe 
outro tipo de jogo, o da sobrevi-
vência. Lá dentro é estimulado um 
tipo de concorrência entre aquelas 
pessoas, o que gera um aumento 
da agressividade”, esclarece.

Outra questão respondida 
pela pesquisa que merece des-
taque é quanto das cenas que 
assistimos afetam o nosso dia a 
dia. Para 37% dos entrevistados 
um reality show tem a capacidade 
de influenciar a opinião pública, 
enquanto 10% acreditam que não. 

Para Morelli, podemos assistir 
e, ao mesmo tempo, questionar 
o que acontece ali dentro. “Há 
coisas interessantes para se apren-
der, nem tudo ali é ruim. Podemos 
refletir sobre diversas questões 
a partir do programa, como as 

diferenças de realidades devido à 
cor da pele, da sexualidade e de 
opiniões. Isso pode trazer enri-
quecimento desde que tenhamos 
um olhar crítico sob as situações 
expostas. Sem isso pode ser que 
tenhamos prejuízos porque vamos 
engolindo comportamentos como 
se fossem verdades, sem ques-
tionamentos e podemos acabar 
copiando ou tendo aquilo como 
um exemplo para nossa vida”, diz.

Ele afirma que o fascínio so-
bre este tipo de conteúdo tem 
explicação na natureza humana. 

“O homem sempre gostou da 
polemização, da tragédia e do 
caos da fofoca como uma forma 
de se sentir bem. Quando o BBB 
mostra esses lados, eu me afasto 
dos meus problemas e foco nos 
defeitos dos outros. Mas, nova-
mente, aquilo não é a realidade, 
aquilo é a representação de uma 
parte do social. Além disso, até 
onde o que ocorre ali dentro é 
verdadeiro? Quanto ali não tem 
manipulação para confrontar 
ou criar um público? Portanto, 
uma visão pela metade”, reflete.

mais amados menos amados

Big Brother Brasil Big Brother Brasil

MasterChef Brasil
Gostei de todos 

que assisti

A Fazenda A Fazenda

The Voice Brasil The Voice Brasil

Não gosto
de nenhum

Largados e
Pelados

Largados e
Pelados

Casa dos Artistas e 
De Férias com o Ex

35% 35%
30% 28%
23% 23%
22% 9%

1 2% 6%
16% 8%
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“Este ano, o Carnaval é 
pela vida”. Este foi o lema 
da campanha apresenta-
da pelo governador Romeu 
Zema (Novo) em coletiva 
de imprensa no dia 10 de 
fevereiro, com objetivo de 
conscientizar a população 
sobre a importância de se 
evitar aglomerações durante 
o período em que seria come-
morado o Carnaval. As Forças 
de Segurança apresentaram 
o planejamento estratégico 
para orientação e fiscalização 
em todas as regiões mineiras 
para coibir grandes reuniões 
e festas, que estão proibidas 
em todo o estado.

Além das ações apre-
sentadas, o governo de Mi-
nas optou por não decretar 
ponto facultativo durante os 
dias 15, 16 e 17 de fevereiro, 
havendo expediente regu-
lar. A medida tem por obje-
tivo desestimular viagens e 
a ocorrência de eventos que 
possam gerar aglomeração 
e provocar o aumento de 
infecções pelo coronavírus. 
Outra determinação anun-
ciada foi o fechamento dos 
parques estaduais.

Zema destacou que o 
governo estadual tem como 
prioridade salvar vidas e 
pediu cautela aos mineiros 
neste que é o pior momento 
da pandemia até agora.

“O que nós queremos 
é que o mineiro tenha um 
Carnaval mais seguro, sem 

aglomerações. Não será 
permitido o que nós sem-
pre tivemos, como blocos 
e festas em ruas. Estamos 
vivendo um momento ex-
cepcional. À medida que 
a vacinação acontecer, o 
Carnaval será remarcado 
em todo o Brasil. Queremos 
que as pessoas que gostam 
da festa tenham a oportuni-
dade, mas este agora não é 
o momento. É o momento 
de ficarmos quietos, de 
termos consciência de que 
valorizar a vida está acima 
de qualquer festa”, afirmou.

Fiscalização

O governador disse que 
todo o planejamento será 
executado em parceria com 
os municípios, que têm a 
responsabilidade na fisca-
lização de festas e eventos.

“As Forças de Segurança 
do Estado se planejaram 
para que nós venhamos a 
evitar qualquer tipo de aglo-
meração, qualquer tipo de 
evento no estado. Estamos 
trabalhando em conjunto 
com todos os municípios. 
Não queremos que o minei-
ro se exponha desnecessa-
riamente a riscos. Tivemos 
um mês de janeiro que, em 
termos de novos casos de 
COVID e de óbitos, superou 
qualquer expectativa. Por-
tanto, é momento de ter cau-
tela”, finalizou o governador.

Para reforçar o trabalho 
de orientação e fiscalização, 
a Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG) reforçou o 
seu efetivo que irá trabalhar 
nas ruas. Além da suspen-
são de férias no período 
do Carnaval, militares do 
setor administrativo e dos 
cursos de formação serão 
deslocados para missões 
e operações em todo o 
estado.

Segundo o comandan-
te-geral da PMMG, coronel 
Rodrigo Sousa Rodrigues, 
serão realizadas ações em 
regiões com maior número 
de turistas e histórico de 
aglomerações, operações 
Lei Seca em locais de maior 
fluxo de turistas e monito-
ramento de eventos e bailes 
irregulares. As fiscalizações 
nas rodovias estaduais e 
federais serão reforçadas.

“A campanha da Polí-
cia Militar traz como lema 
que o Carnaval é pela vida, 
então vamos trabalhar 
para evitar aglomerações. 
É importante ressaltar que 
não há nenhum evento 
carnavalesco planejado e 
permitido no estado. Se 
tiver, ele será irregular, por 
isso é importante a parceria 
com os municípios, que tem 
a responsabilidade de fis-
calizar. Vamos atuar juntos 
para evitar que a COVID-19 
avance neste período”, afir-
mou o coronel.

O sentido da palavra KAIRÓS é 
“tempo”; não “tempo crono-
lógico”, como normalmente é 

empregada, mas um tempo qualificado, 
um tempo de paz e alegrias, de graças e 
bênçãos, que nos “enleva e eleva” – “um 
tempo de Deus”. 

Usando essa palavra de origem gre-
ga, a contabilista Marta de Freitas, ini-
ciou sua fala, em nome dos agraciados 
- 2 senhoras e 14 jovens - na cerimônia de 
entrega do diploma de Honra ao Mérito, 
que aconteceu na Paróquia Nossa S. Au-
xiliadora, Bairro Confisco, Belo Horizonte 
(quase divisa com Contagem), em 25 de 
janeiro de 2021. Vivenciamos ali um mo-
mento muito especial graças ao Padre  
Guilherme do Carmo Neto que obedeceu 
as recomendações sanitárias impostas 
pela pandemia do Corona vírus.

Disse a oradora: “Este Kairós vivido 
hoje por todos nós acontece graças ao 
Pe. Guilherme, quando DEUS o inspirou 
a trazer este momento àqueles que bus-
cam se comprometer com o desafio de 
seguir os passos do Cristo; que buscam, 
apesar das dificuldades, o crescimento 
do reino de Deus no meio de nós”.

Emocionada, ela mostrou a seriedade, 
o carinho, o respeito, a organização, o 
amor e o trabalho inspirador do pároco 
que arrebanha e cuida dos fiéis da Igreja 
de Cristo. Na cerimônia, ele entregou o 
certificado aos conselheiros comunitários e 
paroquiais que perseveraram no conselho 
por, no mínimo, dois anos, participaram de 
TODAS as reuniões, e se dedicaram às ati-
vidades da paróquia, atuando, também, 
na comunidade N. S. Aparecida.

Além dos conselheiros (todos muito 
elegantes) e seus familiares, participa-
ram também, 3 convidadas que trans-
mitiram mensagens de incentivo e de fé 
aos agraciados.  O evento, que valorizou 
o esforço, a dedicação e o precioso traba-
lho de cada conselheiro, iniciou-se com 
orações seguidas do Hino Nacional e de 
cantos de louvores a Maria.

Segundo Fernanda Roberta, uma 
das homenageadas, “Padre Guilherme 
nos ensina que a maior honra é poder 
servir a Deus e a Nossa Senhora e que ser 
conselheiro é um privilégio. Ensina-nos 
ainda como é importante guardarmos 
registros da nossa história de fé”.

Em cada comunidade, há 18 diferen-
tes pastorais e movimentos. A paróquia 
realiza belíssimo trabalho de catequese. 
Há 90 jovens no curso de crisma, 40, 
no grupo de jovens e 60 crianças, no de 
coroinhas. Na escala anual das missas, 
cada grupo assume uma ou duas missas 
por mês, nas duas comunidades. Há ain-
da 11 corais: dois, só de crianças; um, só 
de adolescentes; quatro, formados por 
jovens e, os demais, por adultos e idosos.

Em cada pastoral ou movimento, há 
um coordenador, que é o responsável por 
organizar a pastoral nas duas comunidades. 
Os coordenadores de pastorais formam o 
Conselho Pastoral Comunitário (CPC). Há, 
também, coordenadores paroquiais, que 
cuidam das pastorais em nível paroquial, 
unindo, assim, as duas comunidades. Os 
coordenadores paroquiais formam o Con-
selho Pastoral Paroquial (CPP). Ambos os 
conselhos se reúnem mensalmente para 
tratar da organização e desempenho das 
pastorais, dos movimentos, bem como, 
das despesas e metas da paróquia, além 
de participarem de reuniões de formação. 
O presidente dos Conselhos é o pároco, 
Pe. Guilherme, mineiro, da zona rural de 
Oliveira, que tem jeito especial de anun-
ciar a palavra de Deus e a mensagem 
evangélica, como o faz Dom Francisco 
Barroso – bispo emérito de Oliveira – 
que acolheu Pe. Guilherme, na casa 
episcopal, para que ele pudesse estudar. 

É admirável o trabalho, a organi-
zação, a alegria e a união de todos os 
que, em Confisco, buscam amar e servir 
a Deus e ao próximo. Tudo, fruto do 
incansável trabalho do Pe. Guilherme. 

Fiéis comentam que, antes da che-
gada dele, a comunidade era triste. A 
Igreja era vazia. Jovens e crianças não 
a frequentavam. Com a chegada de Pe. 
Guilherme, tudo mudou, graças ao seu 
compromisso com o ministério sacerdo-
tal. Ele é, verdadeiramente, um pastor!

Uma das mudanças veio com o 
incentivo dado por ele aos paroquianos 
para lutarem na vida com garra e serem 
comprometidos com o que fazem. Às 
crianças, e aos jovens, ele mostra a 
importância dos estudos, e aos adultos 
a de darem o exemplo de honestidade 
e trabalho. Pe. Guilherme sempre diz 
aos paroquianos: “Bens adquiridos 
para nosso conforto com honestidade, 
trabalho, sem prejudicar o outro é 

nosso dever, são abençoados por Deus. 
Invasões para conseguir aquilo que não 
é seu, que não é fruto de seu trabalho, 
não agrada a Deus”. 

Ouvi do Desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais e 
diretor-presidente da Escola Nacional de 
Magistratura do Brasil, Dr. Caetano Levi 
Lopes, que vez por outra, vai com sua 
família participar da missa dominical, 
“que a Paróquia de Confisco, com a 
chegada do Pe. Guilherme, tornou-se 
o maior bem daquele bairro pelo seu 
trabalho em prol das comunidades”. 

A pedagoga Sidineia Oliveira, em 
sua fala, contou que passou a frequentar 
aquela paróquia, após entrar na Igreja 
e participar da missa com sua filhinha, 
que se encantou com o coral infantil 
e desejou fazer parte dele, onde foi 
acolhida com carinho e entusiasmo. A 
partir daí, Sidineia passou a fazer parte 
da paróquia onde, hoje, é catequista.

A oradora finalizou, assim, sua 
fala: “Quantas maravilhas vivenciamos 
nesta nova caminhada que, em mar-
ço, completa sete anos. Sete anos de 
aprendizado do que é ser comunidade. 
Conseguimos perceber a Mão de Deus 
agindo no meio dessas duas comunida-
des por meio do nosso pároco, que, às 
vezes, é duro; porém é como um pai, que 
ama e cuida dos filhos: que na hora de 
orientar, puxa as rédeas, mas na hora de 
aplaudir, não há quem o detenha. Agra-
decemos ao Pe. Guilherme por tudo que 
ele vem fazendo para nossa Paróquia 
- os ensinamentos, os diálogos e tudo 
mais - fazendo o reino de Deus crescer 
e produzir frutos. Sem ele, nada do que 
está acontecendo agora seria possível.”

Ao término do evento, na porta da 
Igreja, o sacristão, sr. Raimundo Nonato, 
disse-nos não ter recebido o diploma de 
honra ao mérito, por ter tido somente 
uma falha, justificável e justificada; 
mas estava feliz porque quase 90% dos 
agraciados eram jovens.

O nosso sentimento naquela noite 
foi de enlevo espiritual, de aprendizado 
e desejo de que todas as comunidades 
cristãs possam ter, como líder espiritual, 
um representante de Cristo do nível, do 
preparo e do engajamento sacerdotal 
do Pe. Guilherme. Vivenciamos, ali, um 
inesquecível momento “KAIRÓS” – um 
verdadeiro “tempo de Deus”.

Uma noite de enlevo
espiritual e aprendizado

Merania Oliveira – Jornalista

romeu Zema reforça necessidade de
evitar aglomerações durante o carnaval
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Fiemg completa 88 anos
em sintonia com a sociedade

Entidade assume papel de liderança industrial e une esforços para minimizar os impactos negativos da COVID-19

O dia 12 de fevereiro marca o 
aniversário de fundação da Fede-
ração das Indústrias do Estado e 
Minas Gerais (Fiemg). Nesta data, 
em 1933, a entidade foi criada com 
o objetivo de desenvolver o estado 
e o país por meio de uma indús-
tria forte, geradora de riquezas, 
oportunidades, emprego e renda. 
De lá para cá, a história, escrita 
por milhares de empresários e 
trabalhadores, mostra como a 
instituição atuou para transfor-
mar a vida dos mineiros. Não foi 
diferente no último ano, quando a 
Fiemg trabalhou ativamente para 
mitigar os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus. 

Nos últimos 12 meses a Fiemg 
exerceu seu papel de liderança 
industrial conectada à sociedade, 
unindo esforços para o desen-
volvimento de dezenas de ações 
que minimizaram os efeitos da 
pandemia de COVID-19. Não foram 
medidos esforços para apoiar a 
atividade produtiva, o setor público 
e a sociedade brasileira.

 

Articulação 

A Fiemg dialogou constante-
mente, de forma proativa, com os 
governos federal e estadual, suge-
rindo diversas ações nas áreas tra-
balhista, tributária, ambiental, de 
acesso ao crédito e de energia, com 
destaque para as Medidas Provisó-
rias 927 e 936, que preservaram, 

somente em Minas Gerais, mais de 
300 mil empregos - com atuação 
direta da entidade na negociação 
de soluções que trouxeram alento 
à indústria e aos trabalhadores. 

A atividade industrial ser con-
siderada essencial pelo Estado, 
permitindo a continuidade de sua 
atuação de forma responsável, 
desde o começo da pandemia, 
também foi uma articulação da 
Fiemg com o governo de Minas 
Gerais, além da sensibilização da 
prorrogação e suspensão de prazos 
para pagamentos de tributos. Esses 
pleitos do setor industrial contri-
buem na retomada do crescimento 
sustentável do país.

 

combate à coVid-19

A federação mineira também 
liderou um movimento de arre-
cadação de fundos para o projeto 
Inspirar, da empresa Tacom, que 
desenvolve ventiladores pulmo-
nares, com inteligência e compo-
nentes mineiros. Cerca de 1.600 
equipamentos estão sendo utili-
zados em dezenas de hospitais em 
Minas Gerais e salvando milhares 
de vidas, um legado que vai além 
da pandemia. 

Investimentos feitos pela in-
dústria mineira, sob liderança e 
articulação da Fiemg, também 
foram destinados à construção 
do Hospital de Campanha no 
Expominas e de leitos exclusivos 

para o tratamento da COVID-19 no 
Instituto Mário Penna e no Hospital 
Mater Dei Betim-Contagem. 

Para estimular o desenvol-
vimento de pesquisas que bus-
cam uma vacina para proteger a 
população contra a COVID-19, a 
Fiemg abraça a causa e se une a 
empresas brasileiras que vão con-
tribuir para o desenvolvimento da 
imunização que ganhou o nome 
de UB-612. Elaborada pela Covaxx, 
uma unidade da United Biomedi-
cal, empresa internacional com 
unidades nos EUA, China e Taiwan, 
a vacina terá estudos clínicos no 
Brasil, conduzidos pelo laboratório 
Diagnósticos da América (Dasa). 

Foram produzidos em larga 
escala, por meio do Senai e do 
Sesi, itens fundamentais para a 
proteção da população, como 
álcool glicerinado 70%, máscaras 
de tecido, Face Shield e jalecos, 
além da reparação de centenas 
de respiradores de todo o país; 
desinfecção de ruas e avenidas e 
investimentos em testes rápidos 
para identificação da doença. 

O Sesi adquiriu milhares de 
testes rápidos para identificação 
de COVID-19 para trabalhadores da 
indústria e a população mineira. 
A entidade comercializa os testes 
com os menores valores de mer-
cado. Com a testagem em massa 
é possível planejar as melhores 
estratégias e analisar a real prolife-
ração da doença entre as pessoas. 

Nos seus 88 anos, a Fiemg vem 
cumprindo o seu papel perante a 
sociedade e espera que a indústria, 
cada vez mais, possa contribuir para 
a retomada do crescimento e da ge-
ração de oportunidades para todos.

 

História

O sonho de unir a indústria 
mineira para promover o desenvol-
vimento e a defesa dos interesses 
de Minas Gerais e do Brasil, trans-
formado em realidade por três 
empresários visionários – Américo 
René Giannetti, Alvimar Carneiro 
de Rezende e Euvaldo Lodi –, foi a 
pedra fundamental do nascimento 
da Fiemg. 

Na liderança de sete sindicatos 
empresariais e de 25 empresas, os 
três industriais definiram, em um 
manifesto, a missão da Fiemg: 
promover o desenvolvimento 
da indústria mineira, atuando 
na defesa de seus interesses e 
também na defesa dos interesses 
de Minas Gerais e do país. Mais 
do que nunca, a entidade atua 
firmemente com esse propósito. 
Modernizada, hoje tem em sua 
missão uma conexão direta com 
o que foi sonhado há 88 anos: 
“promover a indústria mineira 
em sintonia com os interesses da 
sociedade, estimulando os valores 
da livre iniciativa e do empreen-
dedorismo”. 

Ao longo de sua história, a 
Fiemg participou ativamente de 
campanhas memoráveis, que re-
sultaram na criação de empresas 
e órgãos que mudaram a realida-
de de Minas Gerais. É o caso da 
Mannesmann, da Usiminas, da 
Refinaria Gabriel Passos e do Ban-
co de Desenvolvimento de Minas 
Gerais. Na década de 70, a Fede-
ração esteve presente de forma 
decisiva em programas e projetos 
que resultaram no boom de indus-
trialização do estado. O Protocolo 
de Intenções para implantação da 
Fiat Automóveis, assinado na sede 
da entidade, em 14 de março de 
1973, é um caso emblemático, que 
transformou Minas Gerais.
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Escolhida pelo Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde 
para ser um Centro Colaborador 
de boas práticas na saúde em 
2017, o município de Uberlândia 
recebeu no dia 8 de fevereiro, uma 
comitiva de representantes de 
prefeituras e do Estado de Sergipe 
para apresentar estratégias de 
planificação exitosas na gestão 
da Atenção Primária. O evento 
destaca os processos de sucesso 
implantados em Uberlândia por 
meio do projeto Qualifica SaUDI. 

A abertura ocorreu na Sala de 
Reuniões do Centro Administrati-
vo, com a presença do secretário 
municipal de Saúde, Gladstone 
Rodrigues e a assessora técnica do 
Conass. Maria José Evangelista. 
Também participaram prefeitos, 
secretários de Saúde e assessores 
técnicos de Sergipe, bem como 
dos municípios sergipanos de Ita-
baiana, Nossa Senhora das Dores 
e Propriá. Estiveram presentes, 
ainda, representantes do Conse-
lho Nacional dos Secretários de 
Municipais de Saúde (Conasems). 

O objetivo é inspirar e implantar 
nos demais estados brasileiros me-
todologias trabalhadas em Uber-
lândia, como a estratificação do 
risco dos idosos por meio do Projeto 
Trem do Idoso, Autocuidado Apoia-
do, Grupo de Fibromialgia, entre 
outros processos de atendimentos. 

“Nossa gestão entende o 
papel e importância da Atenção 
Primária como organizadora e or-
denadora do fluxo dos processos 
de saúde e apoiamos nos proces-
sos de aprendizado juntamente 
com o auxílio do Conass, que ofe-
rece diretrizes de organização de 
toda a rede de atenção à saúde”, 
destacou o secretário municipal 
de Saúde, Gladstone Rodrigues. 

Com uma população estima-
da de mais de 90 mil habitan-
tes, o município de Itabaiana é 
representado pela secretária de 
Saúde, Priscilla de Melo Ramos, 
que reconhece a importância de 
conhecer o planejamento que faz 
de Uberlândia uma referência. 

“Espero levar muito conheci-
mento e a experiência da planifi-
cação para Itabaiana. Já visitamos 
outros estados a respeito da aten-
ção especializada, e agora quero 
conhecer a Atenção Primária em 
Uberlândia. Estamos engati-
nhando nesse processo e tenho 
certa convicção de chegarmos ao 
nível de Uberlândia”, disse. 

Ainda neste primeiro dia de 
visitação, foi apresentado o padrão 
de estrutura das novas unidades 
durante visitação à Unidade de 
APS Compartilhada UBSF Ipanema 
I. Pela tarde, será apresentada a 
experiência da Unidade Laboratório 
UBSF Santa Luzia, no Salão da Mis-

são Sal da Terra. De lá, os visitantes 
conhecerão a unidade de saúde.

Desde 2017, Uberlândia desen-
volve a padronização dos serviços 
de saúde utilizando-se da planifica-
ção da atenção à saúde obtida por 
meio do projeto Qualifica SaUDI. A 
diretriz veio para garantir o acesso 
da comunidade nas unidades de 
saúde e fortalecer a atenção pri-
mária na cidade. Representante do 
Conass durante a visita, a assessora 
técnica Maria José Evangelista 
destaca o papel dos Centros Cola-
boradores em fortalecer e ampliar 
a cooperação técnica entre Estados 
e Municípios, facilitando informa-
ções e serviços, além de estimular e 
apoiar o treinamento e a pesquisa. 

“Quando sentimos que repre-
sentantes de outros locais preci-
sam conhecer e se empolgarem, 
trazemos em Uberlândia para 
verem a Saúde funcionando. É 
uma vitrine que inspira outros 
municípios a se organizarem 
melhor. É uma troca boa para 
o Conass, Uberlândia e municí-
pios de outros estados do país”, 
afirmou. 

Em Uberlândia, a iniciativa 
surtiu efeitos positivos, principal-
mente no fluxo de atendimento, 
redução do tempo de espera pelas 
consultas, ampliação do cadastro 
familiar e de estratificação de 
risco dos usuários, entre outros.

Presidentes da Almg e do senado
debatem prioridades para minas

Um dia histórico para o esta-
do, em que os três senadores 
mineiros comparecem juntos 

à Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG)”. A afirmação foi feita pelo pre-
sidente da Casa, deputado Agostinho 
Patrus (PV), após a entrevista realizada 
com o novo presidente do Senado, o 
senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no 
Salão Nobre, no dia 5 de fevereiro. “Esta 
Casa se sente honrada em recebê-lo”, 
disse o deputado.

Na ocasião, Agostinho ressaltou a 
importância de ter uma “liderança à al-
tura dos mineiros” à frente daquela casa 
legislativa, o que fortalecerá o debate de 
pautas decisivas para Minas Gerais. Ele ci-
tou, entre elas, a discussão em torno da Lei 
Kandir, a qual desonera as exportações, 
prejudicando as finanças mineiras.

Também citou a esperada aprovação 
da lei que cria o Tribunal Regional Federal 
da 6ª Região (TRF-6), órgão de 2ª instância 
da Justiça Federal resultante do desmem-
bramento de Minas do TRF-1. Atualmente, 

este último é o responsável pelo julgamen-
to de processos de 13 Estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além dos 
de Minas Gerais.

O presidente da ALMG apresentou aos 
senadores presentes – além de Rodrigo 
Pacheco, Antonio Anastasia (PSD) e Car-
los Vianna (PSD) -o Recomeça Minas. O 
programa da Assembleia está centrado 
em dois focos: estímulo à quitação das 
dívidas, com redução de juros e multas; 
e criação de incentivos fiscais, reduzindo 
a tributação sobre os setores econômicos 
mais impactados. A estimativa de acúmulo 
de dívidas pelas empresas de 2020 a 2021 
é de R$ 14,9 bilhões.

Prioridades

Na entrevista concedida à impren-
sa, Rodrigo Pacheco destacou que a 
sua eleição foi fruto de um trabalho 
coletivo, que envolveu toda a classe 
política mineira, e de agremiações de 
um amplo espectro ideológico. “Re-

presento a unidade de Minas Gerais, o 
que mostra a maturidade política do 
Estado”, ressaltou.

Ele reforçou que seu trabalho à frente 
do Senado vai se guiar por um trinômio, 
que inclui projetos voltados para o de-
senvolvimento social, a saúde pública e 
o crescimento econômico. No primeiro 
campo, o senador julgou fundamental 
que seja aprovada mais rapidamente 
alguma política de assistência às pessoas 
mais vulneráveis. “Não será na mesma 
monta do auxílio financeiro, mas é pre-
ciso criar algo, desde que respeitando a 
responsabilidade fiscal”, enfatizou.

Quanta à saúde, Pacheco afirmou 
ser necessário neste momento de crise 
causada pela pandemia agir com inteli-
gência e apego à ciência, especialmente 
para alavancar a vacinação no País. 
Nesse aspecto, ele destacou a aprovação 
pelo Senado da Medida Provisória (MP) 
1.003, que autoriza o Brasil a aderir ao 
consórcio internacional Covax Facility, 
de acesso a vacinas contra a COVID-19.

Sobre a prioridade ao desenvolvimen-
to econômico, o líder lembrou da neces-
sidade de aprovação de reformas amplas 
no Brasil, por meio de propostas de 
emenda à Constituição (PECs). E elencou 
as PECs que tratam do pacto federativo e 
das reformas fiscal e administrativa.

Em relação às matérias que aten-
dem Minas Gerais, Rodrigo Pacheco 
citou como prioritárias as que dispõem 
sobre o TRF-6, o Rodoanel, o metrô da 
Capital, a construção de barragens no 
Norte do Estado e o nível do reserva-
tório de Furnas. “Nós temos agora um 
ambiente propício para concretizarmos 
em Minas Gerais todas essas demandas, 
que são de toda a bancada federal mi-
neira”, realçou.

independência

O novo presidente do Senado foi ques-
tionado sobre uma lista entregue a ele 
com 35 propostas consideradas prioritárias 
pelo presidente Jair Bolsonaro. O político 
respondeu que o Senado não abrirá mão 
de sua independência, mas buscará con-
vergências. E acrescentou que as propostas 
serão levadas aos Colégios de Líderes da 
Casa e da Câmara dos Deputados, que 
opinarão sobre a pauta.

Sobre outra questão, envolvendo a Lei 
Kandir, o presidente do Senado afirmou 
que tem discutido o assunto com o senador 
Anastasia, e que o tema será abordado com 
o relator da reforma tributária. De acordo 
com Pacheco, até o fim de fevereiro, será 
entregue o parecer da comissão mista que 
trata do assunto; depois, Senado e Câmara 
terá três meses, cada, para discutir a maté-
ria. “Em um período de seis a oito meses, 
esperamos entregar a reforma fiscal, con-
templando os interesses de Minas”, frisou.

Por último, questionado sobre a 
possibilidade de o Senado colocar em 
debate o impeachment de Jair Bolsonaro, 
o senador respondeu que esse é um tema 
que desestabiliza a nação. “Estamos em 
uma crise agravada pela pandemia, com 
desemprego e necessidade de dar assis-
tência e vacinação para as pessoas. Não 
me permito falar sobre impeachment 
neste momento, até porque essa é uma 
atribuição do presidente da Câmara dos 
Deputados”, concluiu.

Presidente da Almg e o presidente do senado rodrigo Pacheco

Antonio Anastasia, Agostinho Patrus, rodrigo Pacheco e carlos Viana

“importante termos
uma liderança à altura

dos mineiros para
fortalecer o debate
de pautas decisivas
para minas gerais”
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uberlândia: boas práticas na área da saúde
servem de modelo para cidades do sergipe
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rodoviária de bH ganha site próprio com
notícias, serviços e orientações aos usuários

Principal ponto de em-
barques e desembarques 
rodoviários de Minas Gerais, a 
Rodoviária de Belo Horizonte 
disponibiliza ao público um 
novo portal eletrônico, exclu-
sivo para o empreendimento. 

No site www.rodoviaria-
debelohorizonte.com.br, o 
cidadão pode consultar ho-
rários de ônibus, contatos 
das empresas de transporte 
que atuam no Terminal, ser-
viços oferecidos, informações 
sobre achados e perdidos, 
orientações aos passageiros 
e notícias sobre o local. 

No menu principal, o usu-
ário tem acesso ainda a infor-
mações sobre a história da ro-
doviária, inaugurada em 1971 e 
prestes a completar 50 anos em 
março de 2021. Também pode 
conhecer o mapa do Terminal, 
saber como chegar ao local e 
fazer contato com a Administra-
ção no campo “Fale conosco”. 
Além disso, estão disponíveis 
melhorias e obras já feitas no 
espaço em prol do conforto, da 
segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, com investimentos 
em torno de R$12 milhões nos 
últimos quatro anos. 

Antes da novidade, as 
informações oficiais da ro-
doviária estavam disponí-
veis em www.codemge.com.

br, portal da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemge), gestora 
do espaço desde março de 
2016. Agora, no novo ende-
reço eletrônico do Terminal, 
há ainda mais recursos e 
funcionalidades disponíveis, 
incluindo formulários de uso 
específico pelas empresas 
de transporte e locatários, 
por exemplo. A aparência do 
novo portal contribui para 
que as informações sejam 
localizadas com facilidade, 
beneficiando a navegabilida-
de. Com interface dinâmica, 
moderna e intuitiva, o site 
também valoriza a identidade 

visual da nova logomarca da 
rodoviária. 

O Terminal é responsável 
pelo transporte de aproxima-
damente 10 milhões de passa-
geiros por ano, em condições 
normais. Além de sua ativi-
dade principal, o embarque e 
desembarque de passageiros, 
o espaço também oferece à 
população diversos serviços 
como alimentação, caixas 
eletrônicos, correios e lotéri-
cas. A estrutura, de mais de 
35 mil m², possui 230 linhas 
em funcionamento. Saiba 
mais no novo portal: www.
rodoviariadebelohorizonte.
com.br.
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eXPlorAÇão em restAurAntes de beirA de estrAdAs

HulK É um dos VilÕes dA 
derrotA PArA A AlemAnHA

golPes dA VAcinAÇão contrA coVid-19

Por que os bares e restaurantes 
de beira de estradas exploram tanto 
os turistas? Isso acontece, princi-
palmente em julho, e de dezembro 
a fevereiro, geralmente períodos 
de férias em que o fluxo é maior. 

Nos melhores estabelecimentos, os 
produtos são extremamente caros e 
quase o dobro do que se cobra, por 
exemplo, numa lanchonete de Belo 
Horizonte. Os salgados, sanduíches, 
bebidas, etc., tem o preço igual ao 

verificado nos aeroportos brasilei-
ros, onde os valores são os mais 
altos do mundo. Cadê os órgãos de 
fiscalização para impedir essa prática 
abusiva? Está na hora de dar um 
basta nesses exageros.

Recentemente, o Atlético contratou o jogador Hulk, de 
35 anos, que atuava no futebol da China, desde 2016, após 
passagens por Portugal e Rússia. Recebia cerca de 105 milhões 
de reais por ano. Para quem não se lembra, Hulk era um dos 
convocados daquela fraquíssima seleção brasileira, do técnico 
Luiz Felipe Scolari. Inclusive, jogou aquela partida em que o time 
sofreu uma goleada vexatória de 7a1 para a Alemanha, na Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil, além de não ter feito nenhum gol 
na competição. É mais um jogador em fim de carreira que saiu 
daqui desconhecido, sem conquistar nenhum título importante 
no Brasil e que agora volta com uma grande fortuna adquirida 
no exterior para assinar um contrato e, se não continuar no clube 
mineiro, recebe uma quantia pela rescisão e segue a sua vida. 
Não é à toa que a maioria dos times brasileiros estão literalmente 
quebrados por causa dessas negociações em que o jogador não 
tem mais nenhum comprometimento com a camisa que veste.

O governo de MG está alertando à população na 
fila da vacinação contra a COVID-19 quanto aos golpes 
aplicados, sobretudo em idosos. Como alguns muni-
cípios entram em contato com as pessoas para fazer 
o agendamento, os golpistas aproveitam o momento 
e pedem dados bancários das vítimas. Outro cuidado 
é com o acesso a links de WhatsApp para um provável 
cadastro de vacinação. O ideal é se cadastrar direto no 
site oficial da prefeitura da cidade. A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-MG) pede atenção no atendimento 
domiciliar, uma vez que os agentes de saúde devem 
portar o uniforme e crachá. A prefeitura de Belo Hori-
zonte também informou que as visitas das equipes de 
vacinação são agendadas via telefone. Dessa forma, 
ninguém deve abrir a porta de sua casa sem antes 
receber a comunicação telefônica.

c A n A l   A b e r t o

conselho municipal dos direitos da criança e
do Adolescente é empossado em Juiz de Fora

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMD-
CA), vinculado à Secretaria Especial de 
Direitos Humanos (SEDH) da Prefei-
tura de Juiz de Fora (PJF), promoveu 
no dia 5 de fevereiro, plenária virtual 
de posse da 15ª gestão biênio 2021-
2023, pelo atual vice-presidente em 
exercício na presidência, Lindomar 
José da Silva. O evento contou com 
a participação da prefeita Margarida 
Salomão; do secretário da SEDH, 
Biel Rocha, e de representantes das 
gestões anterior e atual.

A abertura do evento foi realizada 
pela prefeita, que agradeceu e deu 
boas-vindas aos novos conselheiros. 
“Vocês desempenham uma função 
de grande relevância para nossa cida-

de e, para tal exercício, têm apoio de 
todo o nosso governo, que está aber-
to para interlocução, para que juntos 
possamos promover políticas públicas 
para nossas crianças e adolescentes”.

O secretário Biel Rocha comple-
mentou que “o CMDCA, vinculado à 
SEDH, é um gesto deste governo, da 
importância dos conselhos no moni-
toramento e construção de políticas 
públicas e nossa tarefa é introduzir em 
todos os âmbitos o olhar dos direitos 
humanos”.

Por ser órgão normativo, con-
sultivo, deliberativo e controlador da 
Política de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em todos 
os níveis, o CMDCA precisa de uma 
gestão dedicada e participativa.

Para a nova presidente, Raquel 
Mota, “aceitamos o desafio de 
estar na presidência do Conselho, 
considerando o apoio institucional 
que recebemos da entidade que re-
presentamos, o Instituto Veredas, e 
considerando também o momento 
novo que vive o município com a 
nova gestão e com o compromisso 
de ampliar as políticas públicas 
e os cuidados com a infância e 
adolescência em Juiz de Fora. Que-
remos que o Fundo do CMDCA seja 
brevemente revertido para ações 
e projetos para o município e que 
possamos ter uma sociedade civil 
fortalecida e um bom diálogo com 
a gestão municipal representada 
pelas secretarias”.

Presidente: Raquel Mota Dias Gaio
Vice-Presidente: Tania Franklin Pedroso
1ª Secretária: Fabiana Rabelo dos Santos

2ª Secretário: Vitor Hugo da Cunha Rocha
1ª Tesouraria: Diego Lima Santos
2ª Tesouraria: vaga

titulares
1) Instituto Veredas (Raquel Mota Dias Gaio)
2) Conselho Regional de Psicologia (Eriane Suelley de Souza Pimenta)
3) Conselho Regional de Serviço Social (Raquel de Freitas Sena)
4) Instituto Educação e Cidadania – IEC (Fabiana Rabelo dos Santos)
5) Pastoral do Menor (Alessandra Cristina de Castro)
6) Rede Cidadã (Diego Lima Santos)
 
suplentes
1) AMAC (Nicole Costa Faria)
2) Obra Social Padre Nilton Fagundes Hauck (Meiry laine de Oliveira)
3) Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recurso Assistenciais
ADRA (Lidiane Charbel Souza Peres)
4) Centro de Acolhimento à Infancia e à Adolescência – CAIA
5) Instituto Bruno (Taissa Isabel Ainsworth Fonseca e Souza)
6) Associação para Mobilização Educacional (Sonia Conceição Militão Pereira)

representantes governamentais
1) Secretaria de Governo (Vitor Hugo da Cunha Rocha/Sueli Silva Lopes
2) Secretaria de Assistência Social (Tania Franklin Pedroso/Maria Claudia)
3) Secretaria de Planejamento e Gestão (Rafaela Fernandes/Robson Luiz)
4) Secretaria de Educação (Bianca Recker/ Gutembderg Rodrigues)
5) FUNALFA (Giovana Bellini/Flavia Martins)
6) Secretaria de Saúde

nova composição do cmdcA

sociedade civil

o cmdcA
O  C o n s e l h o 

Municipal dos Di-
reitos da Criança 
e do Adolescente 
(CMDCA) é vincula-
do administrativa-
mente à Secretaria 
Especial de Direi-
tos Humanos e é 
composto por 12 
conselheiros, com 
seus respectivos su-
plentes. É um órgão 
paritário.

PM
JF

Itabirito inicia a regularização
de associações comunitárias

Cumprindo o compromisso 
de trabalhar em prol de toda a 
comunidade, a Prefeitura de Ita-
birito deu início ao trabalho para 
garantir o apoio à regularização 
das associações comunitárias dos 
bairros.

De acordo com levantamento 
realizado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, cerca de 20 
associações estão atualmente em 

situação irregular, apresentando 
pendências como atraso na pres-
tação de contas junto à Prefeitura, 
dívidas com cartório e mandatos de 
diretoria vencidos sem possibilidade 
de prorrogação.

“Continuaremos a auxiliar as 
associações que estão regulares e 
vamos orientar as que estão irre-
gulares para que possam garantir 
a regularização”, destaca Kleber 

Crispim, diretor do departamento 
de assistência às Associações Co-
munitárias.

Para dar início ao processo de 
regularização, os representantes 
das associações devem entrar em 
contato com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizado na 
Rua Arthur Bernardes, nº 11, Centro, 
de 12h às 18h, ou pelo telefone (31) 
3561-4055.

Aumento da gasolina. A Petrobras 
anunciou nesta semana um aumento 
de cerca de 8% no preço da gasolina 
a ser vendido pelas refinarias para as 
distribuidoras. É o terceiro aumento este 
ano. Importante lembrar que os valores 
praticados nas refinarias pela Petrobras 
são diferentes do que pagamos nos 
postos de combustíveis. São acrescidos 
tributos federais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura obrigatória 
de biocombustíveis pelas distribuidoras, 
no caso da gasolina e do diesel, além 
dos custos e margens das companhias 
distribuidoras e dos revendedores de 
combustíveis. Com isso, o valor final 
ao consumidor chega a ser o dobro do 
das refinarias. Por outro lado, quando 
a Petrobras reduz o preço, nem sempre 
este é repassado ao consumidor. Prova 
disso é que, de janeiro a maio do ano 
passado, a empresa reduziu em quase 
50% os preços dos combustíveis na 
refinaria e nos postos a redução foi só 
de 14%. A ganância por lucros prejudica 
mais uma vez a população brasileira. 

derrota é uma lição para o Pal-
meiras no mundial. Toda arrogância 
será castigada. Isso vale para a vida 
e também para o futebol. O time do 
Palmeiras foi Campeão da Copa Liber-
tadores, maior competição da América 
do Sul e achou que já tinha conquistado 
o mundo. Alguns jogadores do time 
estão em início de carreira, já se acham 
estrelas e pensaram que atropelariam 
os adversários no Mundial de Clubes. 
Porém, foram derrotados pelo Tigres, 
do México, que é um time competitivo e 
bem armado por um treinador brasilei-
ro que está há mais de 11 anos à frente 
da equipe, e com o jogador Gignac, 
de 35 anos, que fez a diferença e deu 
exemplo de humildade, sendo o autor 
do único gol da partida. O Bayern, da 
Alemanha, também demonstrou muita 
humildade e os seus jogadores atuaram 
como se fosse um jogo normal, sem 
desrespeitar o adversário, aliás, assim 
como fizeram nos 7X1 contra a seleção 
brasileira, na Copa de 2014, em que não 
menosprezaram os brasileiros. 

A farra dos deputados federais 
com o dinheiro público. Apesar das 
recomendações de distanciamento 
social, em decorrência da pandemia 
do coronavírus, teve deputado federal 
que gastou até R$ 347 mil em despesas 
de transporte, como fretamento de 
jatinho, aluguel de carro, combustível 
e passagens aéreas no ano passado. 
Um levantamento feito pelo Jornal Es-
tado de São Paulo mostrou que vários 
parlamentares aumentaram esse tipo 
de pagamento, mesmo com a Câmara 
funcionando em esquema remoto. Em 
2020, o gasto com transportes alcan-
çou R$ 49 milhões, o suficiente para 
atender 81 mil pessoas com auxílio 
emergencial de R$ 600 por um mês. 
Estão gastando sem o menor respeito 
ao dinheiro público. Será que um dia 
aparece algum político sério para co-
locar um fim nessa farra? Dessa forma 
teria dinheiro para investir na saúde, 
educação, saneamento, segurança e 
infraestrutura, que são necessidades 
básicas da população.

Almoço entre amigos

Vicente Amorim, Arlem rios e Valdez maranhão Hélio lage e o ex-jogador nonato silva

No dia 10 de fevereiro, o Buteco do Maranhão reuniu um grupo de amigos para
um almoço especial. O prato foi uma moqueca de surubim com camarões
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o seu consórcio multibrasileiro

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Há quase 2 anos, o Cruzeiro enfrenta recorren-
tes atrasos salariais. O início da gestão de Sérgio 
Rodrigues, em junho do ano passado, marcou pa-
gamentos em dia, mas, em novembro, a situação 
voltou a se arrastar. Um dos objetivos para este 
início de ano é voltar a colocar a casa em ordem.

André Mazzuco, diretor de futebol do clube, 
vem sendo um dos agentes importantes para 
buscar soluções para o pagamento. Ele vem 
tomando frente nas conversas com atletas que 
estão em litígio com o Cruzeiro, buscando solu-
ções extrajudiciais. Uma delas, inclusive, é vista 
como solução imediata para pagamento de uma 
folha do elenco profissional: a venda de Jadsom 
Silva ao Bragantino, por cerca de R$ 5,4 milhões.

Zé Eduardo é outro jogador que poderia sair 
de graça pela Justiça, mas que será reintegrado 
após negociação de pagamento dos atrasados. 
Em entrevista à Rádio Itatiaia, Mazzuco cita 
essas situações como pontos importantes para 

o Cruzeiro ir, aos poucos, colocando as contas 
com o elenco em dia, mas, acima de tudo, para 
recuperar a credibilidade.

“A gente está buscando soluções o mais rápi-
do possível. Estamos nos movimentando, e acho 
que tivemos alguns bons resultados agora, como 
o caso do Jadsom, por exemplo, que entrou com 
processo de rescisão contra o clube. Nós fizemos 
um trabalho importante para reverter isso, e é 
uma operação já encaminhada. Estamos fazen-
do isso em outras situações”, informa.

Mazzuco disse que o Cruzeiro precisa, antes 
de tudo, resgatar essa credibilidade, e isso passa 
pelas pessoas que estão no clube. “A partir disso, 
a gente gera receita e começa a trazer esse clima 
para o ambiente”.

Na reta final da Série B, os jogadores deixa-
ram de concentrar para a partida contra o Oeste-
-SP por conta de não terem um posicionamento 
em relação ao pagamento de salários. Dois dias 

depois da partida, Sérgio Rodrigues conversou 
com o elenco e resolveu a situação. 

Segundo Mazzuco, a transparência no trato 
com os funcionários do clube sobre o assunto é 
prioridade no clube. “A nossa maneira de traba-
lhar é sempre com muita transparência, e isso 
tem sido conversado com os atletas. Antes de 
acabar a temporada, (conversamos) que todos 
os resultados das nossas buscas por soluções 
serão revertidos no futebol, para a gente ajustar 
as coisas que estão pendentes. A perspectiva é 
muito positiva, e isso está sendo passado aos 
atletas”, acredita Mazzuco.

Atualmente, os jogadores estão com cerca 
de duas folhas e meia de salários em atraso. 
Além da negociação de Jadsom Silva, o Cruzeiro 
também espera acertar a venda de Orejuela 
(com valor estimado em cerca de R$ 20 milhões) 
para colocar em dia todos os débitos referentes 
aos vencimentos mensais.

O América concretizou o 
retorno de um importante atleta 
para a temporada 2021. Com 
passagens anteriores marca-
das pelo bom desempenho no 
Campeonato Brasileiro da Série 
B de 2019 e um perfil de boa 
liderança junto ao elenco, o 
zagueiro Ricardo Silva está de 
volta ao Coelho. O defensor de 
28 anos vivenciará sua terceira 
temporada pelo Clube e assina 
contrato definitivo válido até o 
fim de dezembro.

Ricardo Silva chegou ao 
América pela primeira vez em 
abril de 2018. Emprestado pelo 
Ituano-SP, o zagueiro fez parte do 
elenco que disputou a Série A da-
quele ano. Ao fim da temporada, 
Ricardo voltou ao Ituano-SP para 
disputar o Campeonato Paulista 
de 2019. Contudo, com boa 
impressão deixada no Coelho, o 

atleta recebeu novo convite da 
diretoria americana e retornou 
logo após o estadual.

Na Série B de 2019, Ricardo 
Silva foi uma das peças funda-
mentais para a grande arrancada 
da equipe no returno. Com 29 atu-
ações e 5 gols marcados na com-
petição, o zagueiro foi o capitão do 
time americano contribuindo com 
boas atuações e liderança.

Em 2020, o atleta precisou 
retornar ao Ituano-SP, que ainda 
detinha seus direitos econô-
micos, e defendeu o clube do 
interior paulista novamente no 
campeonato estadual.

Na sequência da temporada, 
foi contratado pelo Operário-PR. 
Titular, atuou em 26 partidas 
e ajudou o time paranaense a 
fazer boa campanha na Série B, 
encerrando a disputa na oitava 
colocação.

A Academia do Minas Náuti-
co oferece aos associados, 
de segunda a sexta-feira, 

dez modalidades de atividades 
coletivas, distribuídas em vários 
horários, que atendem à necessi-
dade dos mais diversos públicos. 
Desde que o Clube foi reaberto 
ao público, e o acesso aos cursos 
liberado, a maioria das aulas tem 
sido realizada ao ar livre, com 
vista privilegiada para a Lagoa dos 
Ingleses. Dessa forma, fica bem 
mais agradável cuidar do corpo e 
da mente.

As atividades coletivas têm 
como objetivos principais o de-
senvolvimento e a manutenção do 
condicionamento físico e psicos-
social. Assim como a musculação, 
elas auxiliam no controle de peso 
e percentual de gordura corporal, 
além de ajudar no ganho de massa 
magra. Gustavo Alberto Alexandri-
no Ribeiro Marques é instrutor de 
spinning na Academia do Minas 
Náutico e ressalta que o maior 
benefício das atividades coletivas 

é o ganho nas relações sociais. 
“As aulas são animadas e interati-
vas, trazendo leveza, alto-astral e 
prendendo a atenção e o interesse 
dos alunos”, destaca. Vale lembrar 
que, mesmo nas aulas ao ar livre, 
o uso da máscara é obrigatório, 
não é permitido compartilhar ma-
teriais, e os alunos devem manter 
distância de, pelo menos, dois 
metros entre si.

novos equipamentos

O Náutico adquiriu, recente-
mente, duas skill bikes, que são 
bicicletas diferentes das utilizadas 
para a prática do spinning e mais 
semelhantes, anatomicamente, 
às bikes de rua. “Com esse tipo 
de bike é possível conseguir uma 
proximidade maior do ciclismo ou-
tdoor. Elas têm mais potência, e é 
possível perceber a divisão de força 
entre os dois pedais, o que faz uma 
diferença muito grande para quem 
quer praticar modalidades de alto 
rendimento”, explica Gustavo.

O instrutor ressalta ainda 
que o Minas é o lugar certo para 
quem procura atividades físicas 
que sejam mais voltadas às suas 
necessidades. “Além de todos os 
equipamentos das Academias 
serem de última geração, existe 
um estudo aprofundado da par-
te científica do exercício físico, 
e as aulas são personalizadas 
de acordo com o público que 
estamos atendendo e adapta-
das para cada aluno”, afirma o 
especialista.

matrícula

Atualmente, as atividades co-
letivas do Minas Náutico incluem 
cursos de spinning, treinamento 
funcional, treinamento funcional 
teen, ginástica localizada, LIIT 
(low intensity interval training), 
tabata, acquafit, ioga, abdominal 
e aerodance. As matrículas podem 
ser feitas pela Área do Associado 
do site, ou app do Minas. Mais 
informações: 3517-3000.

cruzeiro, a hora da verdade!

Aula coletiva ao ar livre é incentivo à
prática de exercícios no minas náutico

André mazzuco cita resgate
de credibilidade no cruzeiro
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Zagueiro Ricardo Silva
retorna ao América-MG
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Neste 28 de fevereiro o 
Cruzeiro volta a cam-
po para jogar contra o 

Uberlândia, domingo, 10h da 
manhã, no Parque do Sabiá, 
pelo Campeonato Mineiro. Tudo 
acaba no dia 3 de maio se o time 
de Felipe Conceição (será que vai 
até lá) chegar à final.

O período do futebol local 
chega em boa hora para o pre-
sidente Sergio Santos Rodrigues 
e equipe pensarem na serie B de 
2021, chance que o Cruzeiro não 
pode deixar escapar para voltar 
ao lugar que lhe pertence no 
grupo de elite e na história do 
futebol brasileiro.

A esta altura a grande torcida 
azul já deve ter compreendido 
a gravidade do momento atual 
com portas fechadas por todos os 
lados, salários e compromissos 
atrasados. Além de tudo isso, 
uma receita pequena muito 
longe das necessidades mínimas 
de sobrevivência.

O que traz esperança é o 
tamanho do Cruzeiro. Sua nação 
de torcedores precisa ser provo-
cada e os cruzeirenses influentes, 
empresários de sangue azul, 
que vibraram com as conquistas 
maravilhosas, não podem mais 
esperar que as coisas aconte-
çam, pois não vai ser com venda 

de camisas e sócio torcedor que 
a entidade encontrará a saída da 
reconstrução.

O momento não é mais 
propicio para discutir quem 
errou ou acertou nos tempos 
recentes. Quem usou os cargos, 
fez trapaças, roubou o Cruzeiro 
deve ser punido com todo rigor 
da lei. Os erros nas contratações, 
nos salários astronômicos foram 
falhas de gestão e não há como 
pensar em recuperar os prejuí-
zos. Resta pagá-los.

Há um trabalho gigantesco, 
diário, 24 horas por dia, só pen-
sando num objetivo único, o time 
do Cruzeiro pode recolocá-lo nos 

trilhos. Assim, não se pode errar 
mais, mudar o discurso e embo-
ra o assunto cause arrepios na 
torcida, imaginar vender algum 
patrocínio, chamar parceiros, 
aliviar a dívida que já ultrapassa 
R$ 1 bilhão.

Muita coisa foi conseguida 
desde a saída de Wagner Pires 
e sua turma, mas, agora ,o 
problema exige pressa. Pedrinho 
Lourenço, sozinho não vai conse-
guir. Ele tem feito muito, mas tem 
limites pessoais e empresariais. 
Boa sorte Cruzeiro! ‘Tão comba-
tido, jamais vencido’” como diz 
o hino. O mundo do futebol te 
espera ansioso.


