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44,1% do varejo mineiro está otimista

D

epois de meses
difíceis para o
setor varejista,
2021 chega trazendo boas notícias. Isso
porque segundo uma pesquisa da Fecomércio MG,
44,1% dos lojistas apostam
que as vendas serão melhores no primeiro semestre,
quando comparado ao
segundo do ano passado.
O Dia das Mães (36,4%) foi
apontado com a melhor
época no período e uma
das datas mais importantes
para o comércio. Para o
economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme
Almeida, o que motiva os
empresários é a campanha de vacinação, além
da redução do isolamento
social, com mais pessoas
circulando nas ruas e visitando os estabelecimentos.
“Essa crise que estamos
vivenciando hoje não teve
origem econômica, e sim
por conta do coronavírus.
Portanto, apenas vamos
perceber uma recuperação
quando resolvermos esse
cenário”, afirma.
Economia – Página 6

Amira Hissa

Por causa da complicada situação financeira do governo de Minas, o governador
Romeu Zema (Novo) tem evitado tratar de
assuntos políticos, certamente na expectativa de realizar uma administração diferente,
de mais ações concretas daqui pra frente.
Enquanto isso, seu adversário político, o
prefeito Alexandre Kalil (PSD) avança em
seus contatos, com objetivo de se lançar
candidato a governador no próximo ano.
Se o pleito fosse hoje, ele teria apoio dos
três senadores mineiros: Carlos Viana (PSD),
Antonio Anastasia (PSD) e Rodrigo Pacheco
(DEM), além do presidente da Assembleia,
Agostinho Patrus (PV).

Kalil incrementa o seu projeto político

Cerca de 5 milhões de brasileiros
foram vítimas de golpes
no WhatsApp em 2020

Divulgação

Alexandre Kalil está
em articulação visando
disputar o governo de Minas

Dados coletados pela Psafe, empresa especializada em cibersegurança, apontam que mais de 5 milhões de brasileiros tiveram
a conta do WhatsApp clonada em 2020. No ranking geral, Minas
Gerais ocupa o 3º lugar com mais usuários afetados, ficando
atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Para o diretor de
marketing e relacionamento da NetSafe Corp, Waldo Gomes, a
popularização dos aplicativos é um dos fatores que levam a esse
aumento. “A praticidade em lidar com a ferramenta e inúmeras
outras possibilidades, que facilitam nosso dia a dia, transformaram o acesso aos apps em
uma forma comum de ataque”.
Economia
– Página
Geral – Página
9 5

Com sua essência constituída por foliões
aglomerados, o Carnaval representa o oposto
do recomendado durante a pandemia da
COVID-19 e precisou ser cancelado. Mas quem
reduz a festa a “bagunça”, erra feio. O evento
é responsável por movimentar cerca de R$ 8
bilhões nos setores de turismo, hotelaria, gastronomia e comércio em geral. “Não podemos
ignorar a cadeia de fornecedores que são
demandados neste período, desde a produção
de fantasias, indústrias e serviços, sem contar
os vendedores ambulantes que geram renda
com o trabalho informal”, explica a economista
Pollyanna Gondin.
Economia – Página 4

Com 11 mil casos por ano,
campanha busca conscientizar
população sobre a leucemia
No calendário da Saúde, fevereiro é o mês dedicado à conscientização da leucemia.
De acordo com o Inca, quase 11 mil pessoas são diagnosticadas com a doença todo ano.
Considerado um câncer de difícil prevenção, especialistas apostam no monitoramento dos
sintomas para um diagnóstico precoce e o incentivo à doação de medula óssea, que é uma
das formas de cura. “O procedimento não causa qualquer comprometimento ao doador.
Para o paciente, o sucesso do tratamento depende de sua idade, do tipo de transplante,
de qual doença se trata e da compatibilidade”, explica o hematologista Guilherme Muzzi.

Política – Página 3

Cancelamento do Carnaval
custou R$ 8 bilhões
à economia brasileira

Saúde &Vida – Página 8

Ações ambientais
do governo Biden
nos EUA podem
impactar o Brasil
OPINIÃO – Página 2

Odelmo Leão faz
Uberlândia se destacar
no cenário nacional
Geral – Página 9
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Entenda como as medidas ambientais do
governo Biden impactam o Brasil e o mundo

A

pós tomar posse como 46° presidente dos Estados Unidos, o democrata
Joe Biden já demonstra em ações
que seu mandato será diferente do
republicano Donald Trump. Uma das principais
atitudes tomadas por ele até o momento é
o retorno dos EUA ao Acordo de Paris, que é
o compromisso mundial para redução das
emissões de gases de efeito estufa. Com
isso, o presidente americano não apenas mostra seu posicionamento interno e externo, como
afeta a política ambiental de outras nações,
inclusive o Brasil.
O Edição do Brasil conversou com o especialista em direito ambiental, Alessandro
Azzoni, que explicou que um dos efeitos mais
imediatos pode ser o recebimento de recursos
destinados ao meio ambiente. “Os países ricos
signatários do acordo têm que destinar verbas
para os subdesenvolvidos. A economia americana tem a capacidade de financiar as ações de
tratamento de resíduos e de esgotos, cuidar do processo de recuperação ambiental
e, ainda, auxiliar na mudança de cultura de
produção industrial”, declara.

Divulgação

O que é o Acordo de Paris e qual a
importância do retorno dos EUA a esse
compromisso?

Nat Macedo

O Acordo de Paris é um dos principais compromissos mundiais para redução da emissão de gases
do efeito estufa. Ele foi firmado em 12 de dezembro
de 2015 e entrou em vigor no dia 4 de novembro
de 2016. Ao todo, 195 países assinaram o tratado,
que tem como objetivo manter o aumento da
temperatura do planeta abaixo dos 2ºC.
A volta dos EUA é importante, pois serve como
parâmetro de como a economia mundial deve se
ajustar ao desenvolvimento econômico sustentável.
Além disso, os EUA trazem consigo outras nações que
seguiram a mesma postura. O retorno ainda mostra
como as medidas combinadas deverão ser cobradas
dos outros países. Lembrando que, no Acordo de
Paris, as nações ricas signatárias têm que destinar
recursos para as subdesenvolvidas. A economia americana tem a capacidade de financiar as ações de
tratamento de resíduos e de esgotos, cuidar do processo de recuperação ambiental e, ainda, auxiliar na
mudança de cultura de produção industrial.

Arquivo pessoal

Quais serão os impactos do posicionamento de Biden para outros países?
A postura norte-americana serve como um
balizamento do cenário internacional. A Europa já
tem um posicionamento forte no que se refere às
questões ambientais, tanto que nossos exportadores possuem controles e licenças ambientais que
qualificam nossos produtos para entrarem em seus
mercados. Com o ato de Biden, outras nações que
são parceiras econômicas dos EUA devem seguir
a mesma postura. Isso irá nivelar as restrições
ambientais.
Assim, os países que tiverem relações comerciais deverão ter os mesmos parâmetros ambientais que os EUA. Portanto, a atitude de Biden traz
consigo a direção de como deve ficar a questão da
produção e mercado mundial.

Como isso se refletirá no Brasil?
Dois pontos que pesam no Acordo de Paris: a
redução do desmatamento em todos os biomas
brasileiros e a recuperação das áreas desmatadas.

Alessandro Azzoni é especialista
em direito ambiental

No mais, nossa produção já é voltada para fora e
para mercados que cobram o selo ambiental, tanto que há alguns meses as associações pediam o
adiamento da fase de implantação do Proconve 8,
que é justamente a fase Euro 6 de controle de
emissões de poluentes nos veículos automotores.
Quase todas as nações já implantaram a fase da
Euro 6, países como EUA e alguns da Europa, o
Brasil vem caminhando favoravelmente na redução
de emissão de gases.

O que foi alegado à época em que
Trump retirou os EUA do Acordo de Paris? Por que essa diferença de opiniões
tão grande entre ele e Biden?
Trump não acreditava nos estudos científicos
do aquecimento global. Sua visão era voltada ao
crescimento econômico, o que foi alcançado antes
da pandemia, mas com o alto custo das emissões
de poluentes e gases de efeito estufa. Alegava-se

o ceticismo e, portanto, a descrença do efeito. Já
Biden acredita na ciência, tanto que recriou o conselho presidencial formado por cientistas. E, ainda,
se preocupa com o futuro do desenvolvimento econômico, pensa que o custo da recuperação poder
ser mais alto e, muitas vezes, impossível de resgatar.

Quais as dificuldades que Biden enfrentará para cumprir as metas do
acordo?
A parte mais delicada é a matriz energética
americana. Cerca de 80% do país utiliza combustíveis fósseis, gás e carvão que são grandes emissoras
de poluentes. Ele deverá buscar uma transição
muito dura e cara para a economia dos EUA. Além
das indústrias de base americana como siderurgias,
dentre outras, que possuem sua linha de produção
com grandes emissões de gases de efeito estufa. É
um ponto de equilíbrio que deverá ser muito bem
construído por Biden.

EDITORIAL

José Maria Trindade

88 anos da Fiemg

S

ob a presidência do empresário Flávio Roscoe, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) comemorou os seus 88 anos
de fundação no dia 12 de fevereiro. Por se tratar de uma entidade
quase centenária, tinha tudo para ser avaliada como conservadora.
Mas, se ao longo de oito décadas cultivou os princípios básicos dos preceitos em
sua atuação proativa, também foi e continua sendo inovadora. Ela é atual no
sentido de se conectar com as demandas similares no país. No âmbito do estado,
toma-se como exemplo as recentes ações em favor dos associados e do povo de
Minas, por meio de seu louvável esforço para o desenvolvimento de atos, visando
minimizar os efeitos da COVID-19.
Neste sentido, o diálogo da Fiemg foi permanente durante todo o ano de
2020, inclusive, culminado com o apoio preponderante na arrecadação de fundos
para incrementar o projeto social “Inspirar” da empresa Tacom, ocasionando a
fabricação de ventiladores pulmonares com componentes da indústria mineira.
A partir dessa realidade, 1.600 equipamentos do gênero estão sendo utilizados
em dezenas de hospitais para salvar vidas. Ainda no segmento da saúde e sob a
liderança de Roscoe, aconteceu a articulação com o fito de construir o Hospital
de Campanha no Expominas e a instalação de leitos exclusivos para tratamento
da COVID-19 no Instituto Mário Penna e no Hospital Mater Dei Betim-Contagem.
Para além de suas inúmeras incursões em favor do desenvolvimento da
indústria mineira ao longo dessas décadas, a Federação não se distanciou de
suas responsabilidades neste momento em que a pandemia tem provocado uma
enorme perturbação para todos, inclusive, perante os dirigentes das entidades
produtivas. Desde o princípio da guerra contra o coronavírus, a Fiemg se manteve
firme buscando ampliar conversações e entendimentos com o governo do estado.
Contou com a sensibilidade de Romeu Zema (Novo) em relação à prorrogação e
suspensão de prazos para pagamentos de tributos. De algum modo, esse certame
contribuiu para a retomada do crescimento sustentável. Junto ao governo federal
o pleito dos industriais mineiros foi em linha diferente. Obtiveram atenuações nas
leis e resoluções trabalhistas, tributária e ambiental. Ao mesmo tempo, reforçou
a necessidade de acesso a linhas de crédito e energia. O resultado dessa irrupção
foi a edição das Medidas Provisórias 927 e 936. A partir da vigência de ambas
foi possível, somente em nosso estado, a preservação de 300 mil empregos,
por conta de uma bem-sucedida aliança entre as indústrias e os trabalhadores.
Se no presente denota-se essa importância fundamental do Sistema Fiemg
em Minas Gerais, não é justo esquecer-se de sua efetiva participação em temas
diversos por décadas a fio. Ao longo de sua história comandou campanhas primordiais para recuperação da economia estadual, com o incentivo à concepção
de empresas de reconhecido valor. Citemos a vinda da Mannesmann, Usiminas,
Refinaria Gabriel Passos, a implementação da Fiat Automóveis em Betim, estímulo
à criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), entre tantos
feitos capazes de comprovar a sua sagacidade no contexto mineiro e até mesmo
prestígio internacional.
Hoje, a orientação do atual presidente é promover a indústria mineira em
sintonia com os interesses da sociedade, fomentando os valores da livre iniciativa
e do empreendedorismo. Quem conhece os meandros do setor produtivo do
estado de Minas Gerais sempre enaltece a Fiemg como um espaço catalisador
das mentes pensantes, mas que também promove um verdadeiro acervo cultural
enriquecedor de nossos costumes.

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

Seriam os ministros do Supremo uns covardes?
Os servidores públicos gozam de
posições impensáveis para a iniciativa
privada. A estabilidade, irredutibilidade
salarial, aposentadoria integral com
paridade são apenas os pontos visíveis.
A força maior para o servidor está no
RJU. O Regime Jurídico Único garante ao
servidor o desempenho da sua função
livre das forças políticas e dos chefes de
momento. No Supremo Tribunal Federal, como nos tribunais em vários níveis
não é diferente. Os ministros têm muito
mais garantias para desempenhar as
suas funções. A estabilidade deve ser
usada não para a defesa do ministro,
um direito individual, mas para proteger
a sociedade. Aí está o grande debate sobre o atraso na reclamação ou possível
interferência que pode ter acontecido
no mais importante pedido da defesa
de Lula (PT) no Supremo.
Em 2018, portanto há 3 anos, o
plenário se dividiu no pedido de habeas
corpus preventivo do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que poderia na prática impedir a sua prisão. Foram 11 horas
de julgamento e o resultado só saiu
na madrugada e mostrou o tamanho
da divisão, por 6 votos a 5, o Supremo
negou o HCP. A polêmica do momento
que nos remete a este julgamento é
que naquele dia o general Villas Bôas
publicou um tuíte fazendo um alerta
aos ministros. O então comandante
do Exército dizia com todas as letras:
“O Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de
bem de repúdio à impunidade e de
respeito à Constituição, à paz social e

à Democracia, bem como se mantém
atento às suas missões institucionais.
Nessa situação que vive o Brasil, resta
perguntar às instituições futuras e quem
está preocupado apenas com interesses
pessoais?”.
A novidade agora é que o general
na reserva Villas Bôas revela que a mensagem foi rascunhada por comandantes
militares e representava a real posição
das Forças Armadas. Bastou para o
ministro Edson Fachin disparar nota
oficial considerando um fato gravíssimo
e “anoto ser intolerável e inaceitável
qualquer forma ou modo de pressão
injurídica sobre o Poder Judiciário”. O
ministro Gilmar Mendes fez coro e através de mensagem falou em separação
de poderes e “ditadura nunca mais”.
Os dois foram cobrados pelo atraso. O
próprio general estranha que a reação
só apareça três anos depois.

A estabilidade,
irredutibilidade
salarial,
aposentadoria
integral com
paridade são
apenas os
pontos visíveis

O fato é que numa decisão apertada
assim, um voto para um lado ou para o
outro muda o resultado do julgamento
histórico e pode reescrever a história.
Fica patente que houve mesmo pressão
e os ministros podem não ter suportado
o alerta, mas agiram no sentido não
do que indicavam os comandantes
militares, mas no sentimento das ruas.
Haveria dificuldades de ordem democrática se o Supremo tivesse blindado
o ex-presidente Lula. Este é o jogo. As
pressões políticas e de opinião pública
sempre vão existir. O que não pode ficar
em aberto é se os ministros da mais alta
corte jurídica estarão permeáveis a elas.
É para isso que se criou a tal estabilidade
e garantias dos funcionários públicos que
para ministros do Supremo vão muito
além. Só eles se julgam a não ser o impeachment que pode ser feito pelo Senado.
Uma vez numa entrevista com o então
presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ousei na pergunta. Era um
momento de embate com o ex-poderoso
Antônio Carlos Magalhães. Eu desafiei o
presidente em coletiva transmitida ao
vivo por vários veículos de comunicação
se ele tinha medo do ACM. FHC assustou
com o questionamento à queima-roupa
e deu uma resposta que ficou gravada na
minha memória para sempre: “Ninguém
constrange o presidente da República,
senão a sua própria consciência”. É isso
que se cobra dos ministros do Supremo,
“a vida quer é coragem”, como diz Guimarães Rosa, portanto, que o limite das
decisões dos ministros seja exatamente
o limite das suas 11 consciências.
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Projeto político de Kalil avança
rumo ao Palácio Tiradentes
Para os amigos do governador Romeu
Zema (Novo) falar em sucessão de 2022 é
assunto considerado proibido, mas, por outro
lado, até o momento, o chefe do Executivo
mineiro ainda não mostrou disposição para
formação de um grupo político mais expressivo. Pelo contrário, ao longo de 2 anos, foram
vários os tropeços no sentido
de aglutinar lideranças em prol
desse projeto futuro.
Perante o círculo mais
próximo, a tese é que, neste
segundo período do governo,
a atuação de Zema será mais
proativa e de realizações visíveis. A ideia é reverter a letargia
estatal mineira ao longo desses
26 meses de administração,
onde os cofres do tesouro do
estado arrecadaram dinheiro
apenas para cumprir os denominados compromissos, sobrando migalhas para investimentos
em geral.

tica na busca por elevar o volume de contatos
quase que diariamente. Neste sentido, fala-se
na possibilidade de obter apoio de vários
partidos políticos para seu projeto de suceder
Zema no governo de Minas. Por exemplo, em
Brasília, comentários apontam para a atuação
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM) em abrir caminho visando futuras alianças com o dirigente da PBH. O próprio partido
do senador, o Democratas, seria o primeiro da
lista ao lado de outras grandes
siglas proeminentes, como PT,
MDB e, até mesmo, o PSDB. É
notória a proximidade de Kalil
com outras legendas, incluindo
o PDT. Ele, por enquanto, continua filiado ao PSD.
Na medida em que vai
fazendo contato com as lideranças de diferentes regiões do
estado, Kalil sustenta também
o seu leque de aproximação
com comandos expressivos.
Sua recente reeleição o deixou
mais perto do empresário e homem forte
do Atlético, Rubens Menin, estendendo esse
tentáculo a outras figuras significativas como
Flávio Roscoe, presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Modesto Araujo (Drogarias Araujo), Salim Matar, Henrique Salvador e Ricardo Guimarães,
ex-presidente do Galo.
Se a eleição para governador de Minas fosse
hoje, o prefeito teria apoio dos três senadores:
Rodrigo Pacheco (DEM), Antonio Anastasia
(PSD) e Carlos Viana (PSD). Para além deles, há
chance de juntar-se a esse time, o presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
Agostinho Patrus (PV), e o empresário e prefeito
de Betim, Vittorio Medioli (PSD).
No momento, enquanto Zema se nega a
fazer política, o grupo de Kalil avança com objetivo nítido, ambicionando a conquistar esse
vácuo deixado pelo atual governador.

Prefeito
busca
alcançar
mais
notoriedade
com
importantes
lideranças

Enquanto o silêncio no que diz respeito ao
campo político impera no Palácio Tiradentes,
quando o assunto é o pleito majoritário do
próximo ano, o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), avança de maneira organizada, buscando popularidade para além da
capital mineira. Como se fosse uma orquestra
regida por um maestro experiente, ele espalha
tentáculos perante diversos meandros, inclusive
conquistando cada vez mais espaço na imprensa nacional.
Percebe-se uma movimentação intensa
no desenvolvimento de seu projeto que visa
alcançar mais notoriedade com importantes
lideranças. Kalil montou uma assessoria polí-

Endereço famoso

Kalil abre o leque
de contatos políticos

Menin na política
O empresário mineiro Rubens Menin, um dos patrocinadores do Clube Atlético Mineiro, tem evitado a todo custo
falar de política partidária. No entanto, alguns assessores do
Planalto avaliam que ele teria o perfil ideal para ser o vice de
Jair Bolsonaro, bem ao estilo do que aconteceu com outro
mineiro, o ex-vice-presidente José Alencar. É aguardar para
ver a marcha dos acontecimentos.

Arquivo pessoal

Deve ser por conta do desemprego, mas a grande verdade
é que a violência no Centro de Belo Horizonte, especialmente
no entorno da Praça Sete, está ficando cada vez mais cáustica.
Cruz credo!

Betim x Contagem
Em Betim está sendo construído um aeroporto industrial,
todo custeado pela iniciativa privada. Com isso, o município
mantém um crescimento preponderante de seu Parque Industrial. Enquanto isso, a desindustrialização em Contagem
continua uma realidade.

Senador Carlos Viana
é um aliado do prefeito

De vereador a deputado?
Segundo conversas nos bastidores da política mineira, o
vereador Léo Burguês (PSL), depois de vários mandatos como
parlamentar municipal, deverá criar ânimo para disputar uma
vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A
conferir...

Autonomia do BC

Zema espera melhorar o
perfil e sua administração

Almg

Agostinho Patrus acompanha
posse de dirigentes do TCEMG
O presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho
Patrus (PV), participou remotamente da sessão
solene de posse dos conselheiros eleitos para o
comando do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
para o biênio 2021-2022, realizada no dia 17
de fevereiro.
Na solenidade, foram empossados o
novo presidente, conselheiro José Alves Viana;
além do vice-presidente e do corregedor do
órgão, respectivamente conselheiros Gilberto
Pinto Monteiro Diniz e Durval Ângelo Andrade.
Também tomou posse, como o novo ouvidor do
TCE, o conselheiro Wanderley de Ávila.
Durante a cerimônia, o então presidente,
conselheiro Mauri Torres, fez seu último pronunciamento no cargo, no qual avaliou sua
gestão como “coletiva e participativa”, com
“distribuição de tarefas”. Concluiu agradecendo
e desejando sucesso aos empossados.
O governador Romeu Zema (Novo) elogiou
a gestão que se encerrou, desejando êxito aos
novos dirigentes e destacando a importância do
TCE no trabalho para “reerguer Minas Gerais”.
O novo presidente e os demais empossados
assinaram e leram o termo de compromisso,
assumindo efetivamente os cargos.

Pela quantidade de políticos influentes que tem visitado o
endereço do prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD)
na Praça Marília de Dirceu, região Centro-Sul de BH, podemos
avaliar que seu projeto na corrida pela eleição ao governo de
Minas anda realmente a 100 km por hora.

Violência no Centro

Reprodução/TV Integração

Kalil bate pesado

VIGÍLIAS
Reprodução/Instagram/alexandrekaliloficial
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de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes; o procurador-geral
de Justiça, Jarbas Soares Júnior; o defensor
público-geral, Gério Patrocínio Soares; e o
presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
desembargador Alexandre Victor de Carvalho.

Novo presidente
Conselheiro Mauri Torres e o novo
presidente, conselheiro José Alves Viana

Em seu primeiro discurso como presidente,
José Alves Viana disse ter consciência do desafio
que o cargo representa, “principalmente neste momento de preocupação decorrente da COVID-19”.
Ressaltou que se empenhará pela superação da
pandemia, que precisa de um “trabalho conjunto
e efetivo das instituições, somando esforços em
benefício da sociedade”. Enfatizou, ainda, que a
prioridade de sua gestão será o aperfeiçoamento
do TCE, atuando com legalidade, impessoalidade,
moralidade e transparência em favor do coletivo.
A solenidade também contou com a participação, remota e presencial, de diversas autoridades, entre as quais o presidente do Tribunal

José Alves Viana é alagoano de nascimento,
mas reside em Minas Gerais desde muito jovem.
Formou-se em medicina na Faculdade de Montes
Claros (Norte) em 1975. É também pós-graduado
em Direito Público: Controle de Contas, Transparência e Responsabilidade, pela PUC-MG. Em 1982
foi eleito vereador em Curvelo (Região Central) e
em 1988 tornou-se prefeito daquele município.
Eleito deputado estadual em 2004, permaneceu na ALMG até 2012, onde utilizava o
nome parlamentar Doutor Viana. No Legislativo, ocupou as presidências das Comissões de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática;
de Ética e Decoro Parlamentar; e de Política
Agropecuária e Agroindustrial. Também presidiu
as frentes parlamentares em Defesa do Idoso e
da Silvicultura e de Apoio à Indústria Mineral e
ao Comércio Varejista.

Em São Paulo, ao participar de um programa de TV, o
empresário e ex-deputado federal Emerson Kapaz disse: “A
propalada autonomia do Banco Central carecerá de uma boa
política macroeconômica do governo federal para se tornar
realidade. Caso contrário, a instituição vai apenas enxugar
gelo”, vaticinou Kapaz.

Ministro vitorioso
Os comentários entre os jornalistas da área econômica
são de que a aprovação da autonomia do Banco Central se
traduziu em um verdadeiro gol de placa do poderoso ministro
da Economia, Paulo Guedes.

Pimentel sem definição
O ex-governador Fernando Pimentel continua sem apontar
qual o seu próximo projeto político. Com isso, o PT de Minas
Gerais está ficando em uma verdadeira saia justa, em relação
à política majoritária do ano seguinte. Este assunto tem preocupado os petistas de carteirinha. A sigla não tem lideranças
novas com possibilidade de competir com os nomes colocados
para disputar o Palácio Tiradentes, a exemplo do governador
Romeu Zema (Novo) e os prefeitos Alexandre Kalil (PSD), de
BH, Vittorio Medioli (PSD), de Betim, e Odelmo Leão (PP),
de Uberlândia.

PSDB se movimenta
No âmbito do PSDB, o nome mais procurado para entendimentos e alianças políticas em relação ao ano vindouro tem
sido do ex-secretário Danilo de Castro. Ele é consultado a todo
instante por prefeitos, deputados estaduais e federais, além
de lideranças municipais.

O presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM), Julvan Lacerda, durante
entrevista exclusiva ao 98 Talks, da rádio mineira
98FM, declarou que os municípios mineiros
estão com toda a operacionalização preparada
para vacinar a população contra a COVID-19.
A avaliação dele, no entanto, é que o plano
de distribuição dos imunizantes pelo governo
federal tem sido insuficiente.
“Acho que tinha que chamar operação tartaruga o ritmo de distribuição de vacinas que
o governo federal está preparando. A maioria
dos municípios está preparada e operacionalizada. Mas se não tiver a vacina, não adianta”,
avaliou Julvan.
Ele criticou ainda a falta de injeção de recursos para os municípios e disse que uma das
pautas da associação com o governo federal é
a prorrogação do auxílio emergencial.
“Eu já disse, há um tempo, que a nossa preocupação era com o pós-pandemia. E estamos,
agora, ainda na pandemia, com os problemas
da pandemia e da falta de recursos. Então, por

Youtube

Presidente da AMM diz que municípios
estão preparados para vacinar a população
isso que uma das nossas pautas, do movimento
municipalista com o governo federal é a prorrogação do auxílio emergencial, mas com critérios
mais objetivos, com acompanhamento, para
equilibrar a economia e socorrer quem está em
dificuldade”, frisou.
Minas Consciente
Julvan avalia que o programa foi se aprimorando ao longo da pandemia. “O Minas
Consciente tinha um conjunto muito grande de
informações que não chegava aos municípios.
Agora, ele se aprimorou com objetivo de não
colapsar o sistema de saúde, mas sem sufocar
a economia. Hoje, ele não está mais impositivo
como antes, está servindo como um norte”, disse.

Julvan Lacerda: “Mas se não
tiver a vacina, não adianta”

Rodrigo Pacheco
O dirigente da AMM disse que a eleição
do senador Rodrigo Pacheco (DEM) para a
presidência do Senado será muito bom para
Minas, e o Brasil, pois se trata de um político
atuante e com uma visão ampla sobre as

necessidades do estado.

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

E C O N O M I A
Partidos divididos
Em Brasília, a crônica política tem falado muito sobre a
verdadeira fissura entre os grandes partidos, especialmente no
tangente ao MDB, Democratas e PSDB. Têm grupos de parlamentares dessas siglas apoiando o governo, outros fazendo oposição
e alguns em cima do muro. Uma verdadeira Torre de Babel.

Sem Carnaval, economia do país
já perdeu R$ 8 bilhões em 2021
Em Minas, prejuízo é acima de R$ 800 milhões

Católicos x Evangélicos
A Igreja Católica de Belo Horizonte está construindo uma mega
Catedral com espaço para milhares de fiéis. Fez a opção do bairro
Juliana, periferia da cidade para erguer a Casa Santa. Enquanto
isso, a evangélica Igreja Universal, com todo o seu poderio, continua cada vez mais forte na zona nobre da capital mineira.

A farra dos grileiros
O grupo de interessados em devastar a Amazônia, incluindo
garimpeiros ilegais, grileiros e pecuaristas especuladores estão
comemorando a decisão do Planalto, no sentido de forçar a
saída de grande parte do contingente das Forças Armadas, que
até então faziam a vigilância na região. Um assunto que ainda
promete muitos desdobramentos.

Ministro desastrado
“O senhor Ricardo Salles vai entrar para a história como
o pior ministro do Meio Ambiente do Brasil. Ele se tornou um
predador, ajudando a dizimar a nossa tão importante Amazônia
e os seus sistemas ecológicos”. Opinião do poderoso presidente
do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ave Maria, gente!

Picanha e coisas mais
Debatendo ao vivo em um programa da TV Cultura, o
ex-deputado federal e advogado militante Airton Soares lembrou: “Essa informação de que as Forças Armadas consumiram
no ano passado milhares de quilos de picanha, assim como
também muitas caixas de cerveja, é uma denúncia grave e não
deve ficar apenas no âmbito do poder. A população precisa de
mais esclarecimentos a respeito de gastos tão expressivos. Nada
de deixar cair no esquecimento”.

Unida pelo horror
Eis uma frase forte e contundente do filósofo brasileiro
Mário Sergio Cortella: “Pela primeira vez, a pandemia fez o
mundo se unir pelo horror coletivo”. Cruz credo!

Leíse Costa
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o Brasil, é comum ouvir que o ano
só começa depois do Carnaval.
Acontece que as comemorações
da data também fazem a roda da
economia ganhar um grande impulso com
a festa momesca. Cálculos da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimam que, sem a folia, o país
deixou de movimentar cerca de R$ 8 bilhões.
Destes, Minas Gerais perdeu sua generosa
fatia de R$ 809,7 milhões circulando já no
segundo mês do ano.
Apesar de não divulgar a economia movimentada, um balanço da Empresa Municipal
de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) aponta
que, em 2020, 347 blocos da capital receberam
4,45 milhões de pessoas, com gasto médio
entre R$ 289,62, de um morador, e R$ 739,56,
de um turista. Na ocasião, a cidade também
comemorou um recorde: 221 mil visitantes em
3,6 dias. Destes, quase 93% declararam ter
intenção de voltar para festa em 2021.
Para a economista Pollyanna Gondin, o
Carnaval tem uma importância cultural e econômica. “É uma data que contribui significativamente para o faturamento de setores como
o de turismo, gerando benefícios para o ano
todo. Sem contar que movimenta a indústria
para a produção de carros alegóricos, fantasias
e outros. Além disso, há investimento público,
o que contribui para melhorias de cidades que
recebem as festas. Assim, não dá para pensar
no Carnaval apenas como uma folia ‘em que
os cidadãos vão para curtir e beber’, existe
uma relevância econômica e que não pode ser
desconsiderada”, afirma.
De acordo com a CNC, cerca de 25 mil
empregos deixaram de ser gerados para
atender a demanda das mais de 36 milhões

Bilac otimista
Ex-parlamentar estadual, atualmente com vários anos de
experiência na Câmara Federal, o deputado Bilac Pinto (DEM)
concedeu entrevista à TV Assembleia e apontou: “Acho que os
projetos do governo na Casa serão bem avaliados e, possivelmente, votados favoravelmente pelos nobres parlamentares”.
Devagar com esse otimismo...

Kassab em BH
Em Brasília, jornalistas da crônica política dizem que o
presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, irá cuidar pessoalmente da eleição de alguns municípios. No caso de BH, ele
quer participar de todas as etapas relacionadas à reeleição de
Alexandre Kalil (PSD).
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Então, Brilha/Divulgação

V I G Í LI A S DOBRADAS
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Bloco “Então, brilha!” costuma arrastar multidão pelo Centro de BH
de pessoas, incluindo turistas, que planejavam aproveitar o Carnaval deste ano. Para
Pollyanna, os setores que foram mais impactados são o turismo, hotelaria, gastronomia e
comércio em geral. “Não podemos ignorar a
cadeia de fornecedores que são demandados
neste período, desde a produção de fantasias,
indústrias e serviços, sem contar os vendedores ambulantes que geram renda com o
trabalho informal”, ressalta.
Questionada se a economia deve engrenar
em 2022, ela acredita que o governo deveria
ter uma prioridade máxima. “Em primeiro
lugar, um plano de vacinação eficiente deveria
ser feito. Não é possível pensar em retomada
econômica sem que a maioria da população
tenha sido imunizada. Em segundo, políticas de
assistência à população e aos setores econômicos são importantes. E, aqui, quando falamos
em políticas econômicas, estamos pensando
em emprego, renda e suporte às empresas.

Não adianta afirmar que a economia não pode
parar, pois sabemos que os impactos dessa
desaceleração são enormes tanto em termos
de crescimento, quanto de desenvolvimento.
Mas não é possível pensar em melhora das
condições econômicas sem o apoio do governo
e sem a vacinação da população”, diz.
Sobre a expectativa da volta do Carnaval
no ano que vem, a Belotur afirmou que não
trabalha com projeções e expectativa. “A
prefeitura tem acompanhado e participado de
discussões sobre a festa momesca junto aos
principais carnavais do país, como Salvador e
Rio de Janeiro. Ainda não há nenhuma definição para realização do evento na capital, mas
o diálogo permanece constante com toda a
cadeia produtiva. A decisão de uma nova data
depende das condições sanitárias acompanhadas pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19
da PBH, além de medidas que possam garantir
a segurança dos foliões”, respondeu em nota.

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

E 2021, já começou?
A pergunta é provocativa sim. Passou o
Carnaval e chegou a Quarta de Cinzas. Foi
um Carnaval sem samba, sem desfiles, sem
fantasias, sem colombinas ou pierrôs. Muita
gente trabalhou. Foi uma semana quase que
normal.
Voltando a pergunta do título, o que se
nota na dia-a-dia das pessoas e empresas,
neste início de ano, é uma correria muito
grande para tentar fechar 2020. O comércio
não viveu as grandes datas promocionais do
último ano, o mercado imobiliário do aluguel
comercial está com uma grande quantidade
de imóveis para alugar, os governos aumentaram muito as suas dívidas. Escolas e outros
prestadores de serviços ao grande público não
sabem como retornarão.
O planejamento do governo para aplicação da vacina falhou ou não existiu e a
pandemia do coronavírus só aumenta. A
nova cepa do vírus se espalha pelo país a
fora. O ano de 2020 sofreu com paralisações
sem precedentes na atividade econômica em
função deste cenário. Muitos não queriam
entrar em 2021 sem antes ver o trailer. Mas,
uma coisa é certa: precisamos fechar 2020 e
encarar o 2021 de frente.
Já estamos com mais de cinquenta dias de
2021 e muito do cenário econômico para esse
ano será ditado ainda pela COVID-19. É preciso
considerar as novas ondas da pandemia, a
vacinação e medidas de enfrentamento ao
vírus. Mas se percebe otimismo presente entre
diferentes segmentos, que esperam uma retomada forte e com medidas governamentais que
guiem o País nessa reação da economia. Para

curto e médio prazos, temos perspectiva positiva
em praticamente todos os setores da economia.
Sabe-se que é um caminho difícil para retomada dos patamares da economia como antes
da pandemia, mas há grande confiança na
recuperação. Os números têm mostrado isso e
é importante apostar no otimismo.
Todas as esperanças estão depositadas
em uma injeção. Caso seja possível imunizar
grande parte da população contra a COVID-19,
serão abertas grandes clareiras depois do ano
sombrio que foi 2020. A recessão mundial de
2020 seria superada. Mas vivemos em uma
época em que as semanas parecem meses e
ocorrem mudanças bruscas de roteiro em velocidade vertiginosa. As previsões de organismos internacionais, bancos e administradoras
para 2021 estão cheias de condicionantes. E
correm o risco de ficar ultrapassadas já no
primeiro trimestre do ano. A maioria, por
exemplo, não reflete o impacto da nova cepa
do vírus detectada no Reino Unido.
A crise econômica gerada pelo coronavírus tem pouco a ver com outros períodos
recessivos anteriores. Responde a um fator
externo provocado pelo confinamento e pelas
medidas de distanciamento social decretadas
para frear o contágio, e não a desequilíbrios
do sistema financeiro. Essa característica diferencia a situação atual de qualquer outra crise
sofrida depois das grandes guerras do século
XX. Além disso, atingiu o próprio coração das
economias modernas, ou seja, o setor de
serviços, com grandes consequências, particularmente, para o emprego, que foi muito mais
afetado do que a produção em geral. Portan-

to, e à medida que a vacinação vá removendo
as incógnitas sanitárias, a maquinaria deve
se reativar. O Fundo Monetário Internacional
(FMI), em suas últimas previsões, calcula um
crescimento de 5,2% para o Produto Interno
Bruto (PIB) mundial em 2021, depois de uma
queda de 4,4% em 2020.
O agronegócio continua a se destacar nos
cenários nacional e internacional ao levar alimentos a vários países do mundo. Apesar da
pandemia, o mercado não esteve ruim para
o agronegócio. A expectativa é de que em
2021 possa ter melhoras. O mercado mudou
de patamar para o agronegócio: os produtos
estão sendo bem remunerados pelo mercado,
dando bons resultados para o produtor.
Com as notícias positivas sobre a eficácia
das vacinas, já podemos ver a luz no fim do
túnel. Chegar à saída pode ser questão de meses, dependendo da rapidez com que possam
ser produzidas e distribuídas as doses. A falta
de crescimento continuará sendo a tônica no
primeiro trimestre do ano e, possivelmente,
no segundo. A partir do segundo semestre
poderá haver uma retomada significativa da
atividade econômica, depois que as vacinas
forem fornecidas, que a demanda reprimida
for liberada e a vida começar a voltar à normalidade.
Muitos economistas ressaltam que se a
pandemia não for controlada, as economias
podem demorar anos para se recuperar e
que as previsões, agora, são tais que a margem de erro aumentou substancialmente. A
possibilidade de uma estagnação duradoura
não desapareceu.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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TJMG lança programa para
destravar obras públicas paralisadas
presidente do TJMG, Gilson
Soares Lemes.
O Comitê interinstitucional irá realizar o levantamento de obras públicas
paralisadas para que os
conflitos sejam encaminhados aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
para conciliação. As obras
deverão recomeçar assim
que as partes chegarem a
um acordo.
O D e st rava M i n a s-Avante tem como referencial o “Destrava - Programa Integrado para Retomada de Obras”, lançado
em 2020 pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
e está aliado à Estratégia
Nacional do Poder Judiciário para 2021-2026, que
prevê, como macrodesafio,
a adoção de soluções consensuais para os conflitos
por meio de parcerias entre os poderes, a fim de
destravar controvérsias
existentes.
“Estamos convictos da
necessidade do Judiciário promover medidas de
redução da litigiosidade
e consolidar a cultura da
desjudicialização em Minas. Essa iniciativa busca assegurar a razoável
duração do processo e a
celeridade na resolução de
conflitos que envolvam a
administração pública estadual, de forma a aperfeiçoar o desenvolvimento de
políticas e serviços públicos
voltados ao atendimento
da população mineira”,
ressaltou o presidente.

Presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes
O s u p e r i nte n d e nte
administrativo-adjunto
do TJMG, desembargador
José Arthur Filho, disse
que o “Destrava Minas-Avante” trará benefícios à
sociedade, especialmente
à economia do estado, que
precisa ser impulsionada,
sobretudo nesse momento
em que o país e o mundo
enfrentam a pandemia de
COVID-19.
“O projeto, além de
conectado com o CNJ,
tem inequívoca sinergia
com o Programa Justiça
Eficiente (Projef), do TJMG,
isso sem perder de vista
que trará evidente aproximação e diálogo entre
os integrantes do comitê”,
afirmou o desembargador
José Arthur Filho.

O Projef é um conjunto
de ações estruturadas, durante a gestão 2020-2022,
para tornar o Judiciário
mineiro mais eficiente, ágil
e acolhedor. Entre os pilares estão á conciliação e a
virtualização de processos.
A Advocacia-Geral do
Estado (AGE) fará um levantamento das principais
decisões judiciais que, em
caráter liminar, tenham
suspendido obras públicas
estaduais. Assim que essa
etapa for concluída, o mapeamento segue para que
o comitê gestor o direcione
para os Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) para
a construção de um acordo que coloque fim ao
conflito.
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Prisão de deputado é criticada na
Assembleia Legislativa de Minas
Divulgação

O Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG)
irá lançar no dia 22 de
fevereiro, o “Destrava Minas-Avante” - programa
inovador, na vanguarda de
soluções pacificadoras no
Brasil - para retomada de
obras públicas no estado,
que estão paralisadas por
problemas relacionados
a questões ambientais
ou estruturais, suspensas
por liminares judiciais, no
âmbito do TJMG, ou por
entrave procedimental.
O programa será realizado por meio da atuação
integrada entre o Judiciário e órgãos de controle.
Na solenidade será assinada uma Portaria Conjunta,
para a formalização das
parcerias, criando de um
comitê Interinstitucional
formado por representantes do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, Governo
do Estado, Tribunal de Contas, Advocacia-Geral do
Estado, Procuradoria-Geral
de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais
e Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais.
“ Va m o s fo r m a l i z a r
essa parceria entre os poderes, com o objetivo de
trabalhar em rede e buscar
soluções para a retomada
das obras paralisadas no
estado. Essa necessidade
surgiu da constatação do
elevado número de empreendimentos públicos
suspensos em Minas Gerais, situação que afeta o
desenvolvimento econômico e social”, afirmou o

EDIÇÃO DO BRASIL

Deputados da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) manifestaram solidariedade ao deputado federal Daniel Silveira
(PSL-RJ), durante Reunião Ordinária de Plenário
no dia 18 de fevereiro. Silveira está preso na
Superintendência da Polícia Federal no Rio
de Janeiro desde a noite de terça-feira (16),
após insultar ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) em vídeo. A prisão foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
Em julgamento realizado no dia 17 de
fevereiro, o plenário do Supremo referendou
a decisão de Moraes e manteve a prisão do
parlamentar. A situação ainda será objeto de
votação na Câmara dos Deputados.
De acordo com o deputado Coronel Sandro
(PSL), a prisão de Silveira é um atentado gravíssimo à liberdade de expressão e ele teria feito
apenas “críticas duras e incisivas” ao trabalho
do STF. “Os ministros são servidores públicos
e, como tais, são sujeitos ao crivo da avaliação
popular e nem sempre ele é agradável”, disse.
Coronel Sandro acrescentou que a prisão se
justificaria caso o deputado federal fosse suspeito de assassinato (caso da deputada federal
Flordelis, do PSD-RJ) ou se tivessem encontrado
dinheiro em suas roupas íntimas (caso do deputado Chico Rodrigues, do DEM-RR). Segundo
ele, se nenhum dos dois parlamentares citados
foi preso ou perdeu o mandato, não se justifica
que Daniel Silveira seja preso ou perca o dele.
Uma das punições possíveis é a cassação do
mandato do deputado.

Os deputados Bartô (Novo), Virgílio Guimarães (PT) e Celise Laviola (MDB) manifestaram
concordância com o colega, dizendo que a
imunidade do parlamentar não deve ser desrespeitada, sob pena de a Câmara dos Deputados
se tornar uma casa “menor” perante o STF.
“Esse falso parlamentar incorreu gravemente
em quebra de decoro. A suspensão dele deveria
ser imediata. Não carece de prova. O que ele
postou está lá. Já deveria ser suficiente para cassar
o mandato. Mas não sou a favor de o Supremo
invadir a liberdade de expressão do parlamentar”, ponderou o deputado Virgílio Guimarães.
O deputado Bartô chamou o ministro Alexandre
de Moraes de “verdadeiro ditador”, o acusou de
usar o STF para “legislar em causa própria” e disse
que cabe apenas ao Conselho de Ética da Câmara
julgar a conduta do parlamentar.
O deputado Sargento Rodrigues (PTB) disse
que, sob o aspecto penal, o ministro rasgou
a Constituição Federal. “De acordo com o
artigo 2º da Constituição, os três Poderes são
independentes e harmônicos entre si. E de
acordo com o artigo 5º, é livre a manifestação
do pensamento, sendo vedado o anonimato.
Dessa forma, não podemos nos calar nem ficar
inertes”, declarou Sargento Rodrigues.
O deputado Bruno Engler (PRTB) afirmou
que há uma “ditadura da toga” no Judiciário.
“A imunidade foi desrespeitada. Se a Câmara
cassa o mandato de Daniel, ela assume que
é um poder menor e subserviente ao STF”,
completou.
ALMG
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Deputado Coronel
Sandro: “A prisão
se justificaria caso
o deputado federal
fosse suspeito
de assassinato”

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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44,1% dos empresários acreditam que
primeiro semestre terá mais vendas

O

s empresários do comércio varejista de
Minas Gerais estão mais confiantes em
relação às vendas de janeiro a junho deste
ano, apesar dos reflexos causados pela
pandemia de COVID-19. Segundo uma
pesquisa elaborada pela área de Estudos Econômicos
da Fecomércio MG, a grande maioria (44,1%) aposta
em um desempenho melhor para o setor, quando
comparado ao segundo semestre de 2020. O número é
influenciado, principalmente, pelo Dia das Mães, considerada a data comemorativa mais rentável no período.
Para o economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, historicamente, sempre ocorre um
otimismo no início do ano. “No entanto, o que motiva
os empresários é a campanha de vacinação, pois muitos
estão depositando a esperança no processo para retomada gradativa das atividades. Essa crise que estamos
vivenciando hoje não teve origem econômica, e sim por
conta do coronavírus. Portanto, apenas vamos perceber
uma recuperação quando resolvermos esse cenário.
Outro fator motivante é a redução do isolamento social,
ou seja, mais pessoas circulando nas ruas e visitando
os estabelecimentos”, explica.
Conforme o estudo, o Dia das Mães (36,4%) é a
melhor época e uma das mais importantes para o comércio. “Ela possui um forte apelo emotivo e boa parte

dos consumidores vai às compras, o que alavanca o
faturamento do setor no mês de maio”, comenta. Em
seguida está a Páscoa (13,0%) e o Dia dos Namorados
(12,5%), que devem contribuir para o crescimento das
vendas no primeiro semestre de 2021.
O segmento que mais deve se sobressair no
período é o de informática, telefonia e comunicação
(72,7%). Na sequência aparece o de combustíveis e
lubrificantes (70,0%), veículos e motocicletas, partes
e peças (63,4%), livros, jornais, revistas e papelarias
(60,0%), assim como joias, óticas, artigos recreativos
e esportivos e eletroeletrônicos (57,1%).

Divulgação

Daniel Amaro

Atraindo clientes
O levantamento pontuou ainda que 30,2% do
comércio investirá em ações promocionais, enquanto
que 25,9% realizará ações de divulgação/propaganda.
Na visão do economista, o empresário não pode oferecer um desconto agressivo para chamar atenção do
consumidor. “Isso porque o combustível do setor varejista é o capital de giro, ou seja, um recurso obtido em
curso prazo e que permite o estabelecimento manter
suas atividades, como despesas com energia, aluguel,
folha de pagamento, entre outros. Se a redução dada é
muito alta, ele acaba perdendo margem num momento em que ainda está se recuperando financeiramente.
É preciso planejar bem as ações que serão adotadas
para atrair e fidelizar os clientes”, alerta.

O que motiva os empresários é a
campanha de vacinação, pois muitos
estão depositando a esperança no processo
para retomada gradativa das atividades”

Segmento de informática, telefonia e comunicação é o que mais deve ter destaque
A pesquisa também mostra que o cartão de crédito
é apontado por 54,6% dos empresários como a principal forma de pagamento que será utilizada pelos consumidores, incluindo as compras à vista e as parcelas.
O dinheiro está na segunda posição (9,0%), seguidos
pelo cartão de débito (8,5%) e crediário/carnê (3,2%).

Dificuldades no caminho
Os principais obstáculos para o consumo deverão ser a pandemia de COVID-19 e o fim do auxílio
emergencial para grande parte dos brasileiros
(73,3%), além do desemprego (19,0%). De acordo

com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupados no Brasil está em 14,1%, atingindo cerca de 14
milhões de pessoas.
Entre outros motivos que podem dificultar as
vendas no semestre está o momento econômico do
país (13,2%), a alta dos preços dos produtos (11,2%) e
o endividamento do consumidor (4,0%). Conforme estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), as famílias inadimplentes,
ou seja, com contas ou dívidas em atraso, chegaram
a 25,5% no ano passado. Por último, figura nesta lista
a concorrência desleal (2,5%).

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

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

Karoline Barreto

Pressão

O Buteco do Maranhão comemora 15 anos no dia 21 de fevereiro. Inaugurado em 2006, no bairro de Lourdes, o local recebe
um público diversificado, como empresários, artistas, jornalistas,
professores, estudantes, além de clientes fiéis que marcam ponto
quase que diariamente para uma boa prosa, regada de cervejas,
drinks e vários tira-gostos. O Buteco faz parte do ponto turístico
de bares e restaurantes de BH e é administrado pelo repórter
fotográfico Valdez Maranhão, que também promove a tradicional
Feijoada do Maranhão há 30 anos.

Apesar das duras críticas da oposição pelo decreto que amplia
o porte de armas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que
está feliz porque cumpriu uma promessa de campanha.

A vereadora Nely Aquino (Podemos), presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte (CMBH), começou a sofrer forte pressão da oposição ao seu mandato

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 21 de fevereiro
Waldir Barbosa
Sônia Portugal
Jornalista Rubens Junior - Itatiaia

Segunda-feira, 22
Ex-vereador Geraldo Félix
Ex-ministro e ex-senador Hélio Costa
Ex-senador Zezé Perrella

Terça-feira, 23
Senhora Izabel Luiza, esposa de Nilmário Miranda
Relines Ballesteros

Quarta-feira, 24

RESTRIÇÕES À AGENDA DE BOLSONARO - O Congresso está disposto
a discutir e aprovar as pautas econômicas do governo e brecar outras
propostas, como a do armamento de cidadãos e proteção a militares
que matarem em operações policiais. Segundo a nova cúpula da
Câmara e do Senado, esta agenda considerada conservadora pelo
presidente Jair Bolsonaro vai continuar engavetada nas duas Casas.
Qualquer sugestão de cunho ideológico vinda do Palácio do Planalto
não encontrará guarida no Parlamento.

Dizem que política é para quem sabe e não para quem quer.
O governador de São Paulo, João Dória, foi mexer num vespeiro
dentro do seu partido e já conseguiu ter um concorrente no PSDB
para disputar a indicação de candidato a Presidência da República.
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, surgiu como a
grande novidade para 2022.

COBRANÇA - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) começará a ser cobrado
pelos empresários do transporte coletivo sobre a concessão do aumento
de passagens na cidade. Ano passado, eles concordaram com o chefe
do Executivo, que solicitou sacrifício de todos para que os usuários não
pagassem majoração de tarifas em BH. “Estamos trabalhando no limite
das nossas condições econômicas”, dizem os donos de linhas de ônibus.

A Polícia Militar está cumprindo seu papel de prender bandidos, mas a Justiça manda todo mundo para rua. Outro dia foram
quatro presos tentando assaltar casas na região dos Mangabeiras.

BARRAGENS DE CONTENÇÃO - A prefeitura de Contagem está construindo
os lagos sugeridos para conter o volume de água que passa pelo Córrego
do Ferrugem e desagua no Rio Arrudas na Avenida Tereza Cristina. Para
um engenheiro que ajudou a fazer as obras, numa semana de chuva
intensa, as chamadas barragens não vão segurar a quantidade de água
que virá de Contagem, com as que vem de toda a região do Barreiro.

EX-PRESIDENTE LULA - Tendo a certeza que dificilmente poderá
ser candidato, Lula já escalou novamente o professor Fernando
Haddad para ser o possível candidato do PT em 2022, embora
acredite que o Supremo vai livrá-lo das penas impostas pela
Justiça de Curitiba.

Dr. Otávio Meireles
Elizethe Barcelos - Contagem
Dr. Cláudio Cerqueira - Laboratório São Marcos
Vereador Wagner Messias - Preto

Quinta-feira, 25
Ex-jogador Wilson Piazza
Sônia Baldoni
Jornalista Arnaldo Rodrigues

Sexta-feira, 26
Reinaldo Rabelo
Elizabethe Roque Menezes

Sábado, 27
Lázaro Pontes
Maria de Lourdes Diniz - Contagem

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Fiemg capacita profissionais do grupo FCA
para emissão de Certificado de Origem
Documento permite que empresas exportadoras comprovem a origem dos produtos em negociação

Ligue e agende:

(31) 3241-5785

ACESSE O NOSSO SITE
www.grupoimplantar.com.br
Dr. Dilson Pockel Prado Junior - CRO/MG 31.527

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

O Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) realizou treinamento virtual
para preparar 243 profissionais de
120 empresas fornecedoras do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
para emissão do Certificado de Origem e Cadastro de Declaração de
Processo Produtivo. Com apoio dos
especialistas do CIN, os profissionais
estão adequados à nova forma
de Certificado de Origem Digital
(COD), documento 100% on-line,
indispensável para quem deseja
exportar. A abertura do evento foi
conduzida pela gerente do CIN,
Rebecca Macedo.
“A iniciativa é fruto da demanda
da FCA, uma grande parceira, que
está procurando se adequar à nova
modalidade de COD. Capacitamos
esses fornecedores no cadastro
de Declaração de Processo Produtivo, documento que possibilita
identificar se o produto exportado

Fiemg

Escaneie aqui
para agendar
sua avaliação
pelo WhatsApp

A líder mineira em
implantes dentários

está apto a ser beneficiado pelo
certificado de origem”, explica
Renato Oliveira, coordenador de
Certificação Internacional do CIN.

Certificado de Origem
É um documento extremamente importante para o exportador,
pois garante maior competitividade, por meio da redução ou isenção
do imposto de importação, além de
ser obrigatório em alguns países e
de facilitar o processo de desembaraço da mercadoria. Atualmente, a
forma digital (COD) é utilizada em
todas as operações para a Argentina

e Uruguai e está sendo iniciado nas
operações para o Paraguai. As emissões de certificados de origem pela
Fiemg são realizadas pelo Sistema
COD Brasil, ferramenta desenvolvida pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
“Temos uma equipe técnica
capacitada e à disposição para
tirar qualquer dúvida das empresas
exportadoras. Estes treinamentos
podem ser realizados para outras
organizações que tenham interesse
em capacitar sua equipe emissora
de certificados internacionais”,
explica a analista de Negócios
Internacionais, Renata Monteiro.

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

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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

SAÚDE E VIDA
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Fevereiro Laranja: quase 11 mil casos de
leucemia são diagnosticados anualmente
Leíse Costa

A

cena em que Camila (Carolina Dieckmann) tem os cabelos raspados em
decorrência do tratamento para leucemia
ainda mexe com o brasileiro. E, assim
como a personagem fictícia imortalizada
na novela “Laços de Família”, cerca de 10.810 mil
pessoas da vida real são diagnosticadas com a doença
todo ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Chamado de “Fevereiro Laranja”,
o segundo mês do ano é dedicado a uma campanha
de conscientização sobre detecção precoce do câncer
e a importância da doação de medula óssea.
Atualmente, a leucemia é o 9º câncer mais comum
entre os homens e o 11º entre as mulheres. Guilherme
Muzzi, hematologista e coordenador do serviço de
transplante de medula óssea do hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, explica como a enfermidade
opera no organismo. “Ela é um líquido avermelhado e
viscoso, presente principalmente nos ossos da bacia e
da coluna vertebral, sendo responsável pela produção
das células do sangue. A leucemia causa o acúmulo de
células doentes na região e consequente substituição
das saudáveis. Na maioria das vezes, a origem desta
patologia é desconhecida, e, infelizmente, ela pode
ser fatal”, afirma.

“A medula é um
líquido avermelhado
e viscoso, presente
principalmente nos
ossos da bacia e
da coluna vertebral”

De acordo com o Inca, na maior parte das vezes, os
pacientes que desenvolvem a doença não apresentam
nenhum fator de risco conhecido que possa ser modificado. Por isso, existe uma grande dificuldade em evitá-la.
No entanto, exposição a produtos químicos, irradiação,
tabagismo e hereditariedade são alguns citados em
estudos sobre os tipos da doença.

Tratamento
O objetivo do tratamento é destruir as células
leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir
células normais. Esse processo vai da quimioterapia
ao transplante, segundo o Inca.
No caso do transplante, Muzzi esclarece que
o processo tem início com testes de compatibilidade entre o paciente e os irmãos. Caso não haja
combinação sanguínea, opta-se por procurar um
doador no banco de medula óssea “A doação não
causa qualquer comprometimento ao doador. Para
o paciente, o sucesso do tratamento depende de
sua idade, do tipo de transplante, de qual doença
se trata e da compatibilidade”.
O médico afirma que, muitas vezes, o paciente
mantém uma boa qualidade de vida. “Nas crônicas,
praticamente não há efeitos colaterais graves, e o
tratamento pode ser realizado no ambulatório ou
até mesmo em casa. Nas agudas, a quimioterapia
é feita no hospital, e a pessoa tem que ficar um
tempo internada para receber transfusões e antibióticos”, diz.

Em cena icônica, Camila (Carolina Dieckmann) raspa os cabelos durante
tratamento de leucemia e, posteriormente, se cura da doença
Muzzi esclarece que existem mais de 10 tipos da
doença, sendo os mais comuns a Leucemia Mielóide
Aguda (LMA), Leucemia Mielóide Crônica (LMC), Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e Leucemia Linfocítica
Crônica (LLC).
Segundo o especialista, apesar de certas semelhanças, a evolução e o tratamento de cada uma é
diferente. Já o diagnóstico é feito por meio do mielograma, no qual é realizada uma punção do osso da
bacia e aspiração da medula óssea. Posteriormente,
as células são analisadas com um microscópio.

Para ser um doador basta ter idade entre 18 e 55
anos, apresentar boas condições de saúde, não ter manifestado ou estar em tratamento de câncer, doenças
no sangue, infecciosas ou do sistema imunológico.
Os interessados devem se cadastrar no Hemominas, onde se coleta 5ml de sangue para realização de
testes de compatibilidade e as informações genéticas
são cadastradas no Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (Redome). Caso a pessoa
seja compatível com algum paciente da lista de espera,
ela é novamente convocada, realiza exames de saúde
e é convidada a realizar a doação.

Maria Inês Vasconcelos

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

Os sintomas da enfermidade variam de acordo
com o tipo. “A redução dos glóbulos vermelhos, por
exemplo, causa anemia, fadiga, palidez, falta de ar,
sonolência e dor de cabeça. Já a diminuição dos
glóbulos brancos afeta a imunidade, o que deixa o
paciente mais suscetível a infecções. A queda das
plaquetas ocasiona sangramento nasal ou gengival,
e manchas arroxeadas na pele. Além destes sinais, a
leucemia pode provocar dor nas articulações, febre,
suor noturno e aumento dos gânglios, conhecidas
como ínguas, além do baço e fígado”, informa.

Doe

• Férias
• Feriados

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

Advogada, pesquisadora, professora universitária e escritora
rose@navescoelhocomunicacao.com.br

Esclerose múltipla e
dispensa discriminatória
A
s doenças ditas invisíveis
costumam ser muito graves. E
geralmente, como não produzem rastros externos, não são vistas.
É o caso das depressões severas, de
um neoplasma maligno e da própria
esclerose múltipla.
Apesar dos avanços científicos, a
esclerose é sempre um desafio para
as vítimas e para a própria medicina.
É uma doença difícil. Neurológia,
progressiva, autoimune. As lesões nos
nervos causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Os
sintomas são muito diferentes, entre
eles pode ocorrer o comprometimento
da coordenação motora, visão, fadiga
e a lista é indescritível, variando muito
na gravidade e duração. O tratamento
é caríssimo e inclui o uso de medicamentos que suprimem o sistema imunológico, fisioterapia e outras técnicas.
A esclerose múltipla é infelizmente, uma doença impiedosa, altamente
incapacitante. Contudo, muitas vezes
os sintomas podem ser controlados
e o empregado pode retornar ao
trabalho e exercer novas funções, após
readaptação, ou mesmo voltar para
sua origem, se os sintomas estiverem
administrados.
Isso acontece com frequência,
porque geralmente quem tem esclerose, luta pela vida, pela sua
normalidade e quer sempre, vencer.
Mas o trabalho é sempre um desafio,
justamente porque a esclerose incapacita muitas funções, justamente
pelas dificuldades de ordem motora.
É uma luta no trabalho, os desafios
são muitos. Muitos trabalhadores têm
que se afastar e voltar muitas vezes,
passar por um calvário de perícias
médicas, ser readaptado de função e
o sofrimento é sempre muito grande.
Há patrões extremamente sensíveis a essa realidade e humanos,
inclusive, empresas que criam grupo
de apoio a este tipo de colaboradores,
pois compreendem o sofrimento e a
necessidade de ampará-los. Empresas
verdadeiramente cidadãs.
Mas há outras, que partem da
visão míope de que a doença, degenerativa, progressiva, não teria

ligação com o trabalho. E aí aplicam
o brocardo; não tenho nada com isso,
não vou manter isso. Empresas deste
tipo costumam demitir portadores
de esclerose múltipla, sem olhar para
trás, sem a menor culpa ou receito,
porque não vêm no empregado, nada
mais do que um objeto.
A coisificação da mão de obra é
que os faz não ter sentimentos e não
perceberem que essa doença, para
alguns, incurável, provoca alterações
substanciais na rotina de vida de suas
vítimas e exigem cuidados contínuos,
médicos. (A psiquiatria também se
envolve, eis que o sistema psicológico
e as defesas mentais sofrem grande
abalo com a doença, e normalmente
quem tem esclerose desenvolve quadro de depressão e ansiedade).
Portadores de esclerose múltipla
precisam de muitas proteções não só
na vida, mas também no plano legal,
haja vista que a sua vulnerabilidade é
enorme. É por isso que no caso do trabalho a atenção deve ser redobrada,
e as empresas devem e deveriam ter
enorme cautela, sobretudo em caso
de demissão.
A súmula 443 uniformizou o
entendimento que na hipótese do empregado ser portador de doença grave
ou de doença que suscite estigma ou
preconceito, o empregador estará naturalmente impedido de dispensá-lo,
sobre pena de presumir se a dispensa
possui contorno discriminatório. E
tem mesmo. Quando pensam que
um empregado com essa enfermidade
tem custos e que pode se afastar por
licença médica, o desejo de demitir é
sempre o primeiro. Ficar livre da coisa,
da responsabilidade.
Mas essa visão precipitada vem
sendo combatida sistematicamente
na Justiça do Trabalho. Aliás, bastante
atenta e cuidadosa com a esclerose
e com o câncer e as decisões com
ordem de reintegração e condenação
graves por dano moral e material, são
frequentes e onerosas.
Ainda que a reforma trabalhista
tenha suprimido alguns direitos obreiros, o direito do trabalho está vivo para
os casos de violação à Constituição e

as imoralidades praticadas em face da
honra e liberdade do trabalhador. Há
decisões muito bem fundamentadas
e recentes, como a proferida pelo
Tribunal de Justiça da 6ª Região, com
voto do desembargador Fábio André
de Farias que explicou: “os princípios
da dignidade da pessoa humana e
do valor social do trabalho não se
sobrepõe ao direito potestativo do
empregador em rescindir o contrato
de emprego de forma unilateral. Julgou que o caso em questão atentava
contra direitos sociais mínimos”, além
do que a preservação da relação de
empregado, em hipótese desse jaez
consubstancia o compromisso da empresa com a consecução dois direitos
sociais e do solidarismo (processo
0000591-45-2019-5-06-00-20), pois
a empregada estava acometida de
doença grave”.
As empresas têm inegável responsabilidade social, a lei visa proteger trabalhadores em situação de
vulnerabilidade e com dificuldades de
reinserção no mercado do trabalho e
a concretização do direito social do
pleno emprego. Os motivos econômicos não devem prevalecer sobre
outros valores, quanto mais em caso
de doença grave.
O trabalhador, por exemplo,
necessita mais ainda do vínculo empregatício e do plano de saúde, pois
sofrer o impacto sócio econômico de
uma dispensa prejudica inclusive,
o tratamento. O direito potestativo
do reclamante não se sobrepõe em
rescindir unilateralmente o contrato
de trabalho (denúncia vazia) é preciso
registrar os princípios da dignidade
da pessoa humana e o valor social do
trabalho que norteiam a existência do
Estado Democrático de Direito.
Atentem contra os direitos sociais
mínimos. Tal posição não legal e
nem moral, e é claro não combina
com a relação de trabalho e ética, a
única que nossa Constituição admite,
sobretudo quando elevou o trabalho a
valor social da sociedade e princípio da
dignidade da pessoa humana.
Que a justiça siga atenta. A esclerose precisa de cuidados!

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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WhatsApp: mais de 5 milhões de brasileiros
tiveram o aplicativo clonado no ano passado
Mineiros estão em 3º lugar no ranking de quem mais sofreu esse tipo de golpe
ma pesquisa feita pela Psafe,
empresa especializada em cibersegurança, aponta que
mais de 5 milhões de brasileiros
tiveram a conta no WhatsApp clonada em
2020. Separando por estados, Minas Gerais
fica em 3º lugar no ranking com 494 mil
usuários afetados, perdendo apenas para
São Paulo (com 1,2 milhão de vítimas) e do
Rio de Janeiro (com 712 mil casos).
Para o diretor de marketing e relacionamento da NetSafe Corp, empresa de
segurança da informação, Waldo Gomes,
os índices são altos por conta da popularização do uso de aplicativos no celular.
“A praticidade em lidar com a ferramenta
e inúmeras outras possibilidades, que
facilitam nosso dia a dia, transformaram o
acesso em uma forma comum de ataque”.
Esse tipo de golpe, segundo o especialista, pode render retornos financeiros
para bandidos de maneira simples. “Aproveitando-se da ingenuidade das pessoas e
devido à facilidade de se obter o controle
da ferramenta e o acesso aos dados das
conversas e contatos da vítima”.
Gomes explica que para cadastrar um
número de WhatsApp em algum dispositivo, o indivíduo não precisa estar com o chip
dentro do seu aparelho. “Basta registrar
o telefone e digitar o código de SMS que
a plataforma encaminha para o número
registrado. É exatamentre nesse momento
que acontece a fraude”.
Segundo ele, os golpistas induzem
o usuário a informar o código recebido
para verificação de autenticidade de sua
conta. “Uma vez que o cidadão fornece

Pixabay

esse dado, o bandido consegue autenticar a instalação clandestina e passa a
ter controle sobre a conta, recebendo o
histórico das conversas, facilitando oacesso
às informações pessoais trocadas por meio
do aplicativo”.

Você pode me ajudar?
Ele esclarece que esse tipo de golpe é
usado na tentativa de conseguir que algum
contato da vítima encaminhe dinheiro. “Para
isso é alegado uma necessidade urgente,
como ter excedido o limite do cartão”.
Foi exatamente o que aconteceu com
a analista administrativa Márcia Silva.
Todos os contatos da sua agenda recebiam a mesma mensagem: um pedido
de empréstimo de R$ 5 mil para o dia
seguinte. Por sorte, o golpe foi notado
rapidamente pelos amigos. “Eu estava no
trabalho e meu celular disparou a tocar,
várias pessoas tentaram me alertar sobre
o mesmo texto na tela do celular: ‘Você
pode me ajudar?’e, imediatamente, usei
todas as minhas redes sociais para avisar
o que estava ocorrendo”.
Aliviada por ninguém ter caído na armadilha, Márcia procurou uma delegacia
para fazer a denúncia. “Fui orientada a
mudar todas as senhas do meu cartão. De
medo, também troquei o número do meu
celular. Agora tomo ainda mais cuidado.
Não cliquei em nenhum link suspeito e
nem realizei nada de diferente no meu
aplicativo e ainda assim sofri o golpe.
Infelizmente, todos correm risco”.
O especialista acrescenta que a principal dificuldade é que nas conversas
armazenadas, muitas vezes, é possível
encontrar dados delicados. “Números

Principal objetivo dos golpistas é conseguir dinheiro das vítimas
de cartão de crédito, acessos das contas
bancárias ou sistemas de empresas que
foram compartilhados com uma pessoa
de confiança, mas que, neste momento,
estão sendo manipulados por bandidos”.
Existe ainda um grande facilitador que
é o fato de esses aplicativos terem uma ferramenta que indexa todas as mensagens.
“Basta o criminoso procurar por palavras

Um legado que vai auxiliar a
população mineira pelos próximos anos, reforçando as estruturas do sistema público de saúde.
Esse é o principal resultado da
ação liderada pela Federação
das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), que doou 1.600
ventiladores pulmonares para
264 municípios de todo o estado.
As cidades estão distribuídas em
12 regionais que contemplam
todo o grande e diverso estado
mineiro.
Os equipamentos doados
foram idealizados e produzidos
pela Inspirar, uma empresa Health Tech que nasceu da inquietação e percepção dos sócios da
empresa mineira Tacom e que
contou com o apoio da Fiemg.
Esses ventiladores pulmonares
chegaram ao mercado com
valores mais acessíveis do que
os produtos semelhantes, além
de serem mais fáceis de manusear. Desde a homologação da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), em agosto
passado, os ventiladores podem
ser utilizados e comercializados
por hospitais de todo o Brasil.
“Esse trabalho mostra a força
da união da indústria mineira,
que, liderada pela Fiemg, viabilizou recursos para o projeto que
atende uma demanda que surgiu
diante da pandemia”, pontua
Flávio Roscoe, presidente da entidade. Ele ressalta que, a partir
de agora, os mineiros terão melhor estrutura para enfrentar a
COVID-19 e ainda outras doenças
que podem trazer complicações
respiratórias, graças a ação coordenada que contou com doações
de industriais e empresas que se
envolveram no projeto, além do
Senai, que deu o apoio técnico
no projeto.

Mercado trabalhista
“A gravíssima recessão enfrentada por muitas empresas,
a destruição de empregos e o
funcionamento apenas dos serviços essenciais deixaram marcas

Fiemg

Ventiladores pulmonares doados pela Fiemg
chegaram a centenas de municípios mineiros

na economia brasileira. Só não
foi pior pelo tripé formado pelo
auxílio emergencial, a redução
da jornada de trabalho e a suspensão de contratos que segurou
o desemprego e estimulou o
consumo”, defendeu o professor
José Pastore, durante abertura da
primeira reunião do Conselho de
Relações do Trabalho da Fiemg,
realizada dia 11 de fevereiro.
As medidas de auxílio terminaram em dia 31 de dezembro
e, segundo o professor, o país já
sente os efeitos e novas medidas
devem ser tomadas. “Temos hoje
uma boa parte das famílias que,
pelos menos, 1/3 está sem vacina,
sem emprego, sem renda e sem
auxílio. É um quadro catastrófico.
Essas famílias não têm de onde
tirar sustento”, afirmou Pastore.
Diante da necessidade de
novo auxílio o professor destacou a importância do papel do
Congresso Nacional na criação
desta medida de socorro aos
brasileiros. “Há muita coisa já
pronta e aprovada para gerar
recursos necessários. Temos a
PEC Emergencial, que busca
disciplinar os salários e prêmios
de servidores públicos. Isso daria
um grande freio na arrumação
mesmo antes de uma reforma
administrativa. Outra PEC que
gera mais recurso em médio
prazo é a do Pacto Federativo. As
duas estão praticamente prontas”, sinalizou Pastore.

José Eduardo Saad, professor
e advogado que defende diversas
causas da Fiemg no Supremo
Tribunal Federal (STF), apresentou
as matérias de defesa de interesses
da Federação. Saad falou também
sobre as tendências e desafios
para 2021. “Hoje o momento é
de oportunidades. Com estudos
e iniciativas certas, teremos novos
caminhos abertos. Com isso, já poderemos pleitear a atualização da
jurisprudência. Da nova realidade
fática, construiremos o novo Direito do Trabalho”, disse o advogado.
Atualmente, 12 temas de interesse da Fiemg e da indústria estão
em pauta no STF. Segundo o advogado, a pandemia modificou todo
o sistema do trabalho e com isso
haverá profunda alteração das relações do trabalho. “Se essas mudanças reduzirão os custos trabalhistas
ou se vão aumentar, dependerão
do poder Legislativo, do Executivo e
da capacidade das empresas e seus
advogados de alterarem a jurisprudência que não está mais de acordo
com a realidade socioeconômica
do país”. Assuntos como correção
de débitos, negociado sobre o legislado, negociação coletiva, entre
outros, estão em análise no STF.
“Parabéns à Fiemg e à indústria mineira pelas iniciativas. Assim
como mudamos a jurisprudência
em várias ocasiões, acreditamos
na vitória destes temas que vão
mudar o curso das decisões no
país”, finalizou Saad.

como “senha”, “cartão”, “conta corrente”
que consegue localizar eventuais citações
e o que deixa a concretização do golpe
mais fácil”.
Ele ressalta que as plataformas investem
em formas de deixar seu uso mais seguro.
“Um item que reduz drasticamente o sucesso da fraude é a ativação da confirmação
em duas etapas, que não é mais apenas o

SMS inicial de instalação, e sim uma senha
que, geralmente, contém 6 dígitos”.
Outra dica importante é após o compartilhamento de alguma informação sensível
(número de cartão, conta, senhas, etc), a pessoa deve apagar a conversa. “Perdurar dados
tão preciosos por tempo indeterminado, em
uma ferramenta que pode ser tão facilmente
acessada, não é recomendado”, conclui.

Uberlândia está entre as 20 melhores
cidades para se viver no Brasil
Resultado consta da edição 2021 do ranking Desafios da Gestão Municipal
As políticas públicas adotadas em Uberlândia pela gestão
Odelmo Leão (PP) continuam
levando a cidade a se destacar
nacionalmente. Além de promoverem melhor qualidade de
vida para a população, os investimentos em saúde, educação,
infraestrutura, desenvolvimento
social e saneamento acabam de
colocar Uberlândia entre as 20
melhores cidades para se viver
no país. A avaliação consta da
edição 2021 do ranking nacional
“Desafios da Gestão Municipal”
(“DGM”), um estudo conduzido
pela consultoria Macroplan e
que aponta o município na 17ª
posição nacional.
“O nosso empenho e compromisso sempre é pelo melhor
para a população e para que
Uberlândia continue se desenvolvendo. Estamos à frente de
cidades como São Paulo, Rio de
Janeiro, São Bernardo do Campo

e Florianópolis. Portanto, quero
destacar que esse reconhecimento considera dados de dois anos
atrás e que, apesar das dificuldades, muito já avançamos desde
então. De qualquer forma, o
ranking nos mostra que estamos
no caminho certo, ainda que
o cenário esteja cada vez mais
desafiador, dadas a conjuntura
econômica e a realidade da
pandemia”, observou o prefeito.

Melhorias
O ranking DGM analisa 15
indicadores para construir um
quadro da estruturação dos 100
maiores municípios brasileiros.
A base de dados da atual edição se refere aos anos de 2018
e 2019. No desempenho de
Uberlândia, a posição nas áreas
de Saneamento e Sustentabilidade (15º) e em Saúde (18º) são
alguns dos destaques.

Em Saneamento e Sustentabilidade, o ranking atesta que 100% dos domicílios
uberlandenses já era abastecidos por água tratada em
2019, com a coleta de resíduos
domiciliares e serviço e tratamento de esgoto alcançando quase toda a população
no período. Já na Saúde, as
políticas desenvolvidas pela
administração municipal apresentaram melhorias, como
no atendimento de pré-natal
e na cobertura por equipes de
atenção básica.
No setor de Segurança, o
Município reduziu a taxa de
mortes em decorrência de acidentes de trânsito. Na Educação,
Uberlândia ficou em primeiro
lugar do Brasil em 2019 nas
matrículas de crianças de 4 e 5
anos na pré-escola, garantindo
o atendimento a 100% do público nessa faixa etária.
Marlúcio Ferreira
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Roberto Simões: “O setor tem sido o mais
pujante na economia brasileira”

“São números que carregam o
país. O ramo tem sido o mais pujante
na economia brasileira e devemos
ter, neste ano, uma safra recorde
de grãos mais uma vez. Além disso,
somos responsáveis por um terço
dos empregos criados no Brasil. É
um segmento que gera emprego e
muito rapidamente”, pondera.
Já para este ano, apesar das
incertezas, a expectativa é de continuar “provendo a economia e as
exportações”. De acordo com ele,
mesmo com o veranico de janeiro,
que gerou queda na produção de
café de 25% a 30%, os dados da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) são favoráveis para
os grãos e o Brasil deve ter mais um
ano de boa colheita.
Sobre o mercado externo, o
presidente da Faemg disse que é
preciso avaliar o cenário internacional, com a vitória de Joe Biden,
nos Estados Unidos, e os reflexos
da retomada das negociações dos
americanos com a China, cuja
retomada das exportações pode
afetar o Brasil.

Apesar da pandemia do coroEle lembrou que, no ano
navírus, o ano de 2020 no agrone- passado, o Valor Bruto da Progócio foi de superação. Mais uma dução (VBP) foi recorde, acima
vez, o setor mostrou resiliência, de R$ 817 bilhões. Já a agroforça, produtividade e ajudou na pecuária mineira passou de R$
sustentação da economia de Minas 102 bilhões, com alta de 23,4%
Gerais e do Brasil. Já 2021 começou frente a 2019. Segundo Simões,
com incertezas, mas o setor, embo- a safra de café foi extraordinária
ra com reservas, está otimista. Essa e a produção de grãos também
foi a análise do presidente da Fede- teve recorde. As exportações do
ração da Agricultura e Pecuária do agronegócio chegaram a US$
Estado de Minas Gerais (Sistema 101 bilhões. Outro fator que
Faemg/Senar/Inaes), Roberto contribuiu para o aumento do
Simões em sua participação no consumo interno foi o recurso
Conexão 20/21, promovido pela liberado pelo governo federal
sinapro-mg-cenp-jornal-edicao-do-brasil-138x270mm.ai
1
16/02/2021
VB Comunicação.
para os menos favorecidos.

Faemg 70 Anos
Em 2021, a Faemg completa
70 anos de trabalho ininterrupto,
sempre voltado para o produtor
rural, segundo Simões. Ele lembra
que a entidade começou como
uma Federação de Associações
de Produtores Rurais em 1951. Há
24 anos, houve a agregação do S
do Senar, que levou a capacitação
técnica para o pequeno e o médio
produtor rural. “Nós também
criamos o Instituto Antonio Ernesto
de Salvo e, hoje, a nossa entidade
é a maior federação patronal do
país. Estamos presentes em 740
municípios mineiros, e os médios
e pequenos produtores são nossos
principais clientes. Os grandes só
demandam em situações espe-

ciais. Recentemente, nós modernizamos o sistema com a integração
dos setores e investimentos na assistência técnica e em tecnologia.”
Para ele, o que falta no campo
é a tecnologia chegar de forma
mais efetiva aos pequenos e médios produtores rurais. Por isso, a
assistência técnica e gerencial do
Senar está entre as prioridades do
Sistema Faemg. Os trabalhos não
pararam mesmo com a pandemia.
Adaptações foram feitas para continuar o atendimento aos produtores, que, a partir desse trabalho,
já conseguem melhorar a gestão
e até exportar. “Estamos fazendo
essa ponte entre produção e aqueles que desenvolvem a ciência e a
tecnologia. Mas a realidade é que
70% das propriedades não têm

conectividade e isso precisa mudar.
Por isso, os esforços na assistência
técnica e na capacitação devem
continuar”.

Conexão
Simões participou do Conexão 20/21, juntamente com o
deputado estadual Antonio Carlos
Arantes (PSDB) e com o diretor-executivo do Frigorífico Saudali,
Desidério Guimarães. O evento
foi coordenado pelo diretor da
VB, Gustavo Cesar Oliveira, com
participação do presidente da VB,
Paulo Cesar Oliveira. Foram 2 dias
que reuniram importantes nomes
ligados à saúde e à economia –
empresários e personalidades de
destaque no país.
Divulgação

Faemg

“2020 foi um ano de superação no
agronegócio”, diz presidente da Faemg

“São números
que carregam
o país e devemos
ter, neste ano,
uma safra
recorde de
grãos mais
uma vez”
9:32 AM

Datas das prestações de contas da Câmara e
da Prefeitura de Belo Horizonte são definidas
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sociedade civil. A prefeitura deverá
demonstrar a evolução do Produto
Interno Bruto (PIB) municipal, do
emprego formal e do mercado de
trabalho; operações de crédito,
receitas tributárias e transferências
correntes; arrecadação; detalhamento da despesa fixada, empenhada, liquidada e paga; indicadores
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
percentual de aplicação na saúde e
educação; endividamento do município; demonstrativo de parcerias
público-privadas (PPPs); e despesas
com previdência.

Gastos com publicidade
Pedido de informação, assinado
por de Gabriel (Patri) e Wanderley
Porto (Patri), será enviado à Secretaria
Municipal de Assuntos Institucionais
para esclarecer a renovação do contrato de publicidade com a empresa Perfil
252 Comunicação Completa Ltda., no
valor de R$ 46 milhões, considerado
alto “no período de pandemia, poucos
dias após a reabertura do comércio,
fechado em razão dos altos índices de
casos de COVID-19”.

Empréstimo e urbanização
A Comissão também recebeu
respostas a um pedido de informação
e uma indicação encaminhados no
ano passado e em 2019. Questionada
pelo ex-vereador Dr. Bernardo Ramos
sobre a contratação de operações de
crédito junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) ou a outra instituição
financeira, a Secretaria Municipal
de Planejamento, Orçamento e
Gestão respondeu que a proposta
apresentada ao banco “é ainda conceitual” e encontra-se “em fase de
preparação para contratação, ocasião
em que serão detalhados as intervenções, orçamentos e cronogramas”, o
que pode levar um ano.
Já a Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação
Social disse que vai considerar a
sugestão proposta pelo ex-vereador
Pedro Bueno “para que sejam realizados os serviços de saneamento,
drenagem e pavimentação da Rua
Afonso Torres, entre as Ruas Zacarias
Caxangá Filho e Alga Verde, bairro
Jardim Guanabara”.
Karoline Barreto

AGÊNCIA DE

As datas das prestações de contas de 2020 e do 1º e 2º quadrimestres de 2021 dos Poderes Executivo
e Legislativo Municipais foram estabelecidas em reunião da Comissão
de Orçamento de Finanças Públicas.
As audiências públicas ocorrerão,
respectivamente, nos dias 24 de fevereiro, 31 de maio e 30 de setembro,
todas às 10h, no Plenário Amynthas
de Barros. Na reunião, os vereadores
aprovaram ainda o envio de pedido
de informação à prefeitura sobre
gastos com publicidade, considerados altos em tempos de pandemia.
O colegiado também recebeu respostas a um pedido de informação
e uma indicação, encaminhados ao
Executivo em 2020 e 2019, acerca da
destinação de recursos contratados
junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird) e a respeito de serviços de
saneamento, drenagem e pavimentação no bairro Jardim Guanabara.
Para as audiências de prestação
de contas serão convidados os secretários de Planejamento, Orçamento
e Gestão e de Fazenda, além de
outras autoridades municipais e da
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Setur

Secretário de Turismo de Juiz de Fora
apresenta equipe e metas para o setor
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O secretário de Turismo, Marcelo do Carmo, se reuniu no dia
10 de fevereiro, no anfiteatro João
Carriço, para apresentação dos
integrantes e da estrutura da nova
pasta e discussão das metas para
2021. Estiveram presentes assessores, gerentes e supervisores. O
encontro foi uma oportunidade
para os profissionais se apresentarem, falarem de suas experiências
no setor e das expectativas para os
próximos anos.
O organograma da Setur, formado por três departamentos
– “de Desenvolvimento Turístico”,
“de Formatação de Produtos,
Promoção e Marketing Turísticos”
e “de Relações Públicas, Institucionais e de Regionalização do
Turismo”, conta com 14 pessoas,
das quais 10 são turismólogos.
“Pretendemos a realização de um
trabalho extremamente técnico,
planejado, com metas. Para 2021,
já temos alguns temas encaminhados, como o marco regulatório do
turismo, a desburocratização de

eventos na cidade e a requalificação de espaços públicos”, revela.
Para o secretário, o destaque
da gestão serão as pessoas. “Precisamos dar voz e cara para Juiz de
Fora. Nosso primeiro desafio será
recuperar o sentimento de pertencimento e a autoestima da nossa
população, promovendo a inclusão
política e social através do turismo.
Precisamos ocupar praças, espaços
públicos com esporte, cultura,
economia criativa. Somos uma
equipe, e é nítido o nivelamento
do nosso discurso: pessoas são a
nossa principal missão”, avalia.

Demanda da cultura
Demanda histórica do setor, a
Secretaria de Turismo foi instituída
pela prefeita Margarida Salomão
(PT), em janeiro de 2021. “A criação da pasta demonstra a preocupação da Administração com área
e o entendimento da atividade,
não só como um importante vetor da economia, mas, também,

como impulsionador da cultura, do
entretenimento, do lazer e da inclusão social. A formação da equipe
técnica, valorizando o profissional
da área, reafirma o compromisso
em fazer entregas efetivas e que
atendam a coletividade”, ressalta
Tatyana Hauck Herdy Hill, gerente
da Setur.
Para o supervisor Mário Faria a
estrutura criada fará com que Juiz
de Fora assuma, de fato, o caráter
de indutor do turismo regional.
“Trabalhar a atividade turística por
meio da regionalização permite um
desenvolvimento sustentável e consolida efetivamente Juiz de Fora nas
políticas públicas federal e estadual.”
A Setur já opera no Paço Municipal, no Parque Halfeld. “Inicialmente, em razão da pandemia
e para garantir a segurança da
equipe, o trabalho presencial será
em esquema de revezamento.
Em breve, a Setur lançará canais
oficiais online, facilitando a comunicação e aproximação com a
população”, destaca o secretário.

Obra aguardada pela população há vários anos, o novo Centro
Administrativo da Prefeitura de Itabirito, localizado na antiga Fábrica
Velha, teve as atividades iniciadas
no dia 8 de fevereiro. A Secretaria
de Esportes e Lazer foi a primeira
a ser instalada no espaço, que receberá, a seguir, as secretarias de
Assistência Social, Desenvolvimento
Econômico e Saúde.
O planejamento da gestão municipal para o Centro Administrativo
contempla ainda a transferência das
secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
além do Atelier de Artes Integradas.
“O início das atividades do Centro Administrativo é uma conquista
histórica. Iniciamos pela Secretaria
de Esportes. Em breve, virão outras, garantindo à população a
oportunidade de acessar diversos
serviços públicos, de forma prática,
na região central da cidade”, destaca o prefeito Orlando Caldeira
(Cidadania).

PMI

Itabirito inicia atividades do
novo Centro Administrativo

Período de Carnaval com muitas aglomerações.
Apesar da proibição das comemorações do Carnaval,
boa parte da população não se importou com a gravidade da pandemia do coronavírus e insistiu em não
cumprir as determinações das autoridades, tentando
burlar a fiscalização. As aglomerações ocorreram em
várias partes do Brasil, seja em festas clandestinas,
bares e praias. A consequência é que a transmissão da
doença poderá ser maior do que nas festas de Natal
e Réveillon. Somente em Belo Horizonte e Região
Metropolitana, pelo menos 500 festas, tais como
show de rock, baile funk, pagode e outros tipos foram
impedidas de serem realizadas pela Guarda Municipal
e Polícia Militar, que informaram que a maioria do público era composta por jovens. Essas pessoas têm que
se conscientizarem de que respeitando o isolamento
e as outras medidas de prevenção, estarão evitando
que os seus entes queridos, vizinhos ou amigos sejam
contaminados pela COVID-19, inclusive tendo graves
consequências.
Aeroporto da Pampulha. A Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade abriu uma consulta
pública do edital referente ao projeto de concessão
do Aeroporto da Pampulha de Belo Horizonte. O
prazo para receber contribuições da sociedade sobre
o modelo proposto termina no dia 23 de março. O
local atende atualmente ao tráfego de aeronaves da
aviação executiva e geral. Está instalado em uma área
de quase 2 milhões de metros quadrados, na região
da Pampulha, a cerca de 8 quilômetros do Centro de
BH. Além de estar próximo do Conjunto Arquitetônico
da Pampulha (Museu de Arte Moderna, Casa do Baile
e Igreja São Francisco) e o Estádio Mineirão. O ganho
operacional com a ampliação de investimentos na
infraestrutura aeroportuária e nos serviços beneficiará diretamente os usuários e tem potencial para atrair
novos negócios na região. A volta das operações de
voos no Aeroporto da Pampulha é um assunto que
se arrasta há anos e não se chega a uma decisão que
agrade todos os setores da sociedade.
Monte Verde entre as mais acolhedoras do Brasil.
A hospitalidade mineira sempre foi muito elogiada
em todo o país. Recentemente, o distrito de Monte
Verde, no Sul de Minas, foi reconhecido como um
dos mais acolhedores do Brasil. Conhecida como a
Suíça mineira, a localidade pertence ao município de
Camanducaia e se destaca pelas baixas temperaturas
e a arquitetura inspirada no estilo europeu. A gastronomia é destaque com chocolates artesanais, fondues
e degustações de vinhos. O título foi concedido pelo
site Booking.com, uma das plataformas digitais de viagens mais conhecidas internacionalmente. Também
foram avaliados com as melhores notas pelos turistas,
Penedo (RJ), Fernando de Noronha (PE), Ilha do Mel
(PR), Bento Gonçalves (RS), Nova Petrópolis (RS),
Lavras Novas (MG), Visconde de Mauá (RJ), Cambará
do Sul (RS) e Serra do Cipó (MG). A cadeia produtiva
do turismo mineiro agradece o reconhecimento.

O presidente da CDL/BH Marcelo de Souza
e Silva tem feito um bom brabalho em
defesa dos lojistas de Belo Horizonte

TURISMO PODE GERAR
MAIS EMPREGOS EM 2021
O setor de Turismo gerou mais de 20 mil empregos
em 2020, mesmo sendo um dos segmentos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Esse dado é do
Ministério da Economia e representa cerca de 15% dos 142
mil postos de trabalho criados durante todo o ano passado
nos diversos ramos da economia brasileira. As atividades
de Hospedagem e Alimentação foram os destaques, garantindo juntas mais de 24 mil novas vagas. Na avaliação
do Ministério do Turismo, o número mostra a importância
que o setor tem no país e o potencial na recuperação
econômica. Entre os estados, Santa Catarina (3,35 mil) foi
o que mais gerou empregos, seguido da Bahia (3,33 mil),
São Paulo (2,6 mil) e Minas Gerais (1,5 mil).

MAIOR MÉDIA DIÁRIA
DE MORTES POR COVID-19
O Brasil atingiu a maior média diária de óbitos por
COVID-19 desde o começo da pandemia. Para se ter uma
ideia, somente na última semana, a doença matou 1.105
brasileiros por dia. Já são 25 dias com mais de mil mortos
diariamente no país. No total, já são 240 mil vidas perdidas
e mais de 9 milhões que contraíram a doença. A vacina
contra o vírus chegou em janeiro e a campanha começou
sem uma coordenação do governo federal e a falta clara de
comunicação com a população. Junte-se a isso uma série
de erros de planejamento, fazendo com que a chegada do
imunizante atrasasse em vários estados. Para piorar esse
show de incompetência, cerca de 60% dos municípios
já não têm mais vacinas e já paralisaram o processo. Se
continuar nesse ritmo, levará uns 3 anos para vacinar
todos os brasileiros.

SEGURANÇA PARA MOTORISTAS
E PASSAGEIROS DE APLICATIVOS
Recentemente, o governo estadual apresentou
uma lista de demandas às empresas de transporte
por aplicativos que atuam em Minas. O objetivo é que
elas adotem medidas para apoiar o trabalho que vem
sendo executado pela Polícia Militar para aumentar a
segurança de motoristas e passageiros que utilizam as
plataformas. Entre os pontos expostos estão a melhora
do sistema de identificação dos usuários, assim como
o mapeamento das áreas consideradas mais perigosas
para as corridas. Os resultados já estão aparecendo,
como quadrilhas que foram descobertas e furtos interrompidos graças ao início das operações. Vale lembrar
que, em dezembro, um motorista de aplicativo da
capital foi morto a facadas por dois jovens que foram
levados para a cadeia. Há poucos dias, outra condutora
foi assaltada e agredida por dois homens que também
foram presos em flagrante.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

Economia de R$ 600 mil/ano
De acordo com levantamento
da Secretaria Municipal de Administração, a transferência do Atelier de
Artes e das secretarias para o Centro
Administrativo, em substituição
às sedes alugadas, proporcionará
economia superior a R$ 600 mil/
ano para os cofres públicos.

“Com o novo Centro Administrativo, reafirmamos nosso compromisso com a gestão eficaz e transparente dos serviços públicos. Reuniremos,
em um espaço moderno, atividades
que anteriormente funcionavam em
vários espaços, com custo superior a
R$ 50 mil/mês em aluguéis”, comemora o secretário de Administração,
José Bernardo de Paula.

E S P O R T E

Divulgação

Nacho Fernández é o
novo reforço do Galo

Acertado com o Atlético, o armador Nacho Fernández foi ao centro de treinamento
do River Plate, em Buenos Aires, para se
despedir dos companheiros e dirigentes do
clube argentino.
O meia se emocionou, agradeceu o
time argentino pelos 5 anos em Núñez e
disse que a transferência para o Galo era
“um passo que estava buscando”.
“Foi um período no qual vivemos momentos muito bonitos e hoje tenho que me
despedir de todos. É um passo na minha

carreira que procurava, mas saí de um clube
onde tinha amigos e carinho, algo que sinto
bastante”, afirmou.
“É difícil deixar o River. Sempre que
surgia uma oferta, a decisão custava muito
caro e nunca fechava o acordo. Hoje, aos 31
anos, chegou a hora. É por isso que acho
que tudo aconteceu assim, mas logicamente é uma dor muito grande”, acrescentou.
Nacho disse que sua trajetória no River
Plate foi um sonho. “Não imaginava que
aconteceu tudo aquilo. É sempre difícil

jogar aqui no River e não esperava fazer
isso há 5 anos. Foi um sonho que se tornou
realidade. Cresci muito como jogador e
como pessoa”, disse.
O atleta já chegou a um acordo com
o Galo. “Nacho Fernández é jogador do
Atlético e assinou por 3 anos”, garantiu o
empresário do argentino, Daniel González,
em contato com a TyC Sports. Os valores
não foram revelados pelos clubes, mas o
Galo deve pagar cerca de US$ 6 milhões
(R$ 32,2 milhões) pela transação.

Mesmo durante a pandemia
da COVID-19, os paratletas de alto
rendimento têm mantido suas
rotinas de treinamentos, visando
as competições previstas para
2021. Um deles é Mateus Carvalho,
que embarcou no dia 17, para São
Paulo, acompanhado do assistente
esportivo Oscar Carvalho, para
participar da primeira fase de treinamento da seleção brasileira de
bocha paralímpica, que acontecerá
entre os dias 17 e 24 de fevereiro,
no Centro de Treinamento Paralímpico. A preparação será para
competições internacionais, que
estão previstas para serem realizadas ainda neste ano.
O paratleta da equipe CDDU/
Futel tem treinado diariamente
no Centro de Iniciação ao Esporte
(CIE), desde setembro do ano passado, seguindo todos os protocolos
de segurança determinados pelo
Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, como aferição
de temperatura, distanciamento
social, uso de máscara de proteção
e álcool em gel. “Como a Futel
manteve os treinos dos paratletas
de alto rendimento, meu desempenho não foi prejudicado nesse
período de pandemia. Isso é muito
importante, porque a Prefeitura
oferece toda a estrutura necessária
para que eu treine com total segurança”, disse o paratleta.

Futel

Paratleta da Futel se integra
à seleção brasileira de bocha

vistas para este ano”, completou.
Mateus Carvalho tem diversas
conquistas importantes na sua
carreira, inclusive duas medalhas
nos Jogos Parapan-Americanos
de 2019, disputados em Lima, no
Peru: uma de bronze na bocha
individual e uma de ouro por
equipe.

20 a 27 de fevereiro de 2021

Atacante Zé Eduardo
agradece confiança
da torcida cruzeirense

U

m dos atletas
mais promissores
do elenco cinco
estrelas, o atacante Zé
Eduardo não esconde a felicidade em poder defender o Cruzeiro em 2021.
Assim como os demais
companheiros de equipe,
o jovem jogador de 21
anos se reapresentou na
Toca da Raposa 2, e está à
disposição do técnico Felipe Conceição para os compromissos da temporada.
De volta às atividades no centro de treinamento azul e branco, Zé
Eduardo demonstrou arrependimento em ter acionado a justiça para
deixar o Cruzeiro. Segundo ele, a decisão foi imprudente e enalteceu o
trabalho realizado pelo departamento de futebol estrelado, chefiado
por André Mazzuco.
“Foi um pouco precipitada [a ação]. O André Mazzuco me ligou
e só tenho elogios a ele. Me abriu muito a mente e graças a Deus
já está tudo resolvido. Conseguimos resolver os problemas e estou
muito feliz em estar de volta. Que a gente possa olhar para frente e
conquistar os nossos objetivos”, considerou.
Com contrato com o Cruzeiro até janeiro de 2024, Zé Eduardo
garantiu que deixou o episódio para trás e ressaltou que está motivado para disputar uma posição no time titular da Raposa neste ano.
“Estou muito alegre de estar aqui no Cruzeiro, principalmente
neste ano do centenário. Que a gente possa fazer um ano maravilhoso e colocar o Cruzeiro na elite do futebol brasileiro”, completou.
Presidente celeste, Sérgio Santos Rodrigues também externou
felicidade com a resolução da situação que envolvia o atacante e
desejou sorte para Zé Eduardo na temporada 2021.
“Também estou muito feliz por termos chegado a um consenso.
Sabemos que, às vezes, alguns fatores influenciaram em tomadas de
decisão que de repente não foram as melhores ano passado. Mas o
importante é que as duas partes reconheceram que era necessária
uma reaproximação e agora tudo está resolvido. É um novo começo. O Zé Eduardo é um bom garoto, que tem muito potencial e que
confiamos muito. Desejo a ele e a todo nosso elenco muita sorte e
sucesso nessa temporada. Continuaremos trabalhando forte para
dar o suporte necessário a todos neste ano tão importante para o
Cruzeiro”, destacou Sérgio.

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Vem aí a temporada 2021

A

“Tenho treinado de segunda
a sexta-feira, quatro horas por
dia, focado no jogo de pares, que
é o principal motivo pelo qual
a seleção se reunirá. A equipe
não treina junta desde março de
2020, então será um momento
importante para que possamos
chegar bem nas competições pre-
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inda falta um pouquinho
de nada para o Brasileiro
terminar. Na verdade, resta o pedacinho mais importante.
O decisivo. O que vai apontar o
campeão. A briga é feroz. Internacional e Flamengo disputam a
taça olho no olho, dente no dente.
Difícil qualquer previsão antes do
ultimo apito do juiz ou decisão do
VAR. Este ano tem sido atípico.
Tudo está de ponta cabeça. A temporada 2020 termina emendada
à primeira de 2021. Sem tempo
para respiros.
Em Minas, o regional do módulo I começa dia 27 de fevereiro
com Uberlândia e Cruzeiro. A
rodada tem seu complemento no
dia seguinte e se estende até o dia
23 de maio. Participam América,
Atlhetic, Atlético, Boa, Patrocinense, Caldense, Cruzeiro, Pouso
Alegre, Tombense, Uberlândia e
Urt. Além do título principal, o
módulo I coloca em disputa quem
será o campeão do interior, da
Taça Inconfidência e da Recopa.
No início de março tem a
Copa do Brasil, vai de 10 até 27 de
outubro. De Minas estão classificados o Atlético, América, Cruzeiro,
Tombense, Caldense e Uberlândia.
Esta competição oferece um bom
prêmio em dinheiro e a oportunidade para chegar a Libertadores.

O Atlético tem participação
garantida na Libertadores. Resta
saber se vai entrar direto na fase
de grupos ou na terrível pré. Para
o resto da turma a banda vai tocar
no módulo II. Início em 03 de julho
e término em 02 de outubro. Participam 12 times do nosso interior.
Betim, Serranense, Democrata SL,
Democrata GV, Guarani, Ipatinga,
Nacional, Tupi, Tupinambás, União
Luziense e o Aymores da cidade de
Ubá que foi o campeão da segunda divisão do ano passado.
Outra competição é o campeonato da segunda divisão que
vai contar com 10 participantes,
ainda sem data fechada. Vamos
ter também as competições do
futebol feminino e das categorias
de base.
Em nível nacional, Minas conta
com Atlético e América na série A,
de 30 de maio até 05 de dezembro. O Cruzeiro vai para o desafio
da série B de 29 de maio até 27
de novembro. Na série C nosso
representante será o Tombense de
30 de maio até 27 de novembro.
Na série D participamos com 04
representantes, Boa, Caldense,
Patrocinense e Uberlândia, começa em 30 de maio e termina em
14 de novembro.
No meio desta incrível maratona, a seleção brasileira entra

em campo para enfrentar as
eliminatórias e a Copa América.
Haja futebol. O mais triste é que
o torcedor continua bem longe
dos estádios. É a previsão das
autoridades sanitárias. Sem vacina
até para os grupos prioritários, dificilmente vai sobrar alguma dose
para os apaixonados pelo futebol.
Fora de campo, a preocupação
é com a situação dos clubes. Dívidas rolando e receitas encolhendo.
Até mesmo os direitos de transmissão, responsável por verbas
gordas, corre risco de virar fumaça.
Os clubes buscam alternativas nas
transmissões via internet, sonhando em faturar alto. Infelizmente o
serviço oferecido pelas operadoras
ainda é muito ruim, caro, trava
muito e tem um delay (retardo)
danado. Não atende a massa de
torcedores. É coisa ainda muito
seletiva.
Resta pegar o pijama e a
poltrona, juntar radinho, telinha,
redes sociais e tudo mais que é oferecido ou vendido e torcer com fé e
esperança pelo sucesso dos nossos
times. A temporada que termina
neste limiar de 2021 foi osso. Não
ganhamos nada. A salvação da
lavoura ficou por conta do acesso
do América. Muito pouco para
o glorioso futebol mineiro. Que
venha logo a temporada 2021.
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