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onstruir está mais caro nos últi-
mos meses por conta da falta de 
itens e o alto custo dos insumos. 

O percentual de empresas que têm 
enfrentando esse problema subiu de 
39,2% para 50,8% entre o terceiro e o 
quarto trimestre de 2020, um avanço de 
11,6 pontos percentuais. De acordo com 
o Sinduscon-MG, aço, cabos elétricos, 
louças, metais, esquadrias de alumínio 
e tubos de PVC são os que lideram o 
ranking em termos de maior prazo de 
entrega, inclusive alguns podem levar 
até 150 dias. Já os fios e cabos elétricos 
são os produtos que mais sofreram rea-
juste, chegando a quase 80% no período 
de janeiro a dezembro do ano passado. 
Tudo isso encarece ainda mais o preço 
dos imóveis no país. maior. “A tendên-
cia é de uma majoração no valor dos 
novos empreendimentos, penalizando 
a sociedade e impedindo que várias 
pessoas consigam realizar o sonho da 
casa própria”, salienta Geraldo Linhares, 
presidente da entidade.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná 
apontou os nomes mais populares à sucessão 
estadual em 2022. Segundo a sondagem, se a 
eleição fosse hoje, o governador Romeu Zema 
(Novo) teria 43,8% da preferência, contra 23,5% 
do prefeito Alexandre Kalil (PSD). No cenário 
em que se retira o nome de Kalil e são incluídos 
os dois senadores mineiros, Carlos Viana (PSD) 
conquistou 7,5% e Rodrigo Pacheco (DEM) 5,4%.

A pandemia da COVID-19 alterou o destino de vários profissionais. Milhares perderam seus em-
pregos, enquanto outros tiveram o privilégio de adaptar suas funções ao home office. Se as rotinas 
já eram cada vez mais digitais, em casa foi preciso acelerar a imersão à tecnologia. É um desafio 
prever o quanto as relações de trabalho serão modificadas após o advento do novo coronavírus, 
mas o relatório The Future of Jobs 2020, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta alguns 
possíveis rumos desse futuro. Sobre essas possibilidades, o edição do Brasil conversou com Elton 
Schneider, administrador e diretor da Escola Superior de Negócios da Uninter.

temporada de chuvas
agrava risco de doenças

transmitidas por enchentes

Com o período chuvoso chega tam-
bém a preocupação com as enchentes. 
Além do risco de vida aos quais a 
população é exposta, outro cuidado 
necessário nesta época é com as do-
enças que são transmitidas por meio 
do contato humano com água conta-
minada, como leptospirose, hepatites 
infecciosas, infecções gastrointestinais 
e tétano. As chances de contrair as en-
fermidades aumentam se o indivíduo 
possuir cortes, lesões ou feridas. Saiba 
quais medidas tomar para evitar a 
contaminação dessas patologias.

O índice de ocorrências de roubo e 
furto de veículos diminuiu 46,4% no ano 
passado, segundo revela uma análise do 
grupo Tracker. A categoria automóveis 
(que inclui os SUVs e pick-ups) teve a 
maior queda, apresentando um declínio 
de 56,5%. Em seguida, aparece mo-
tocicletas com 31,4%. Os registros que 
envolvem caminhões e cargas caíram 
24,6% e os utilitários tiveram redução de 
2,9%. O gerente de marketing e produtos 
Rodrigo Rufca afirma que a pandemia 
teve impacto nisso. “Com menos veículos 
circulando, consequentemente, houve 
uma queda no número de roubo”.

compra parcelada é preferência de 75%
dos usuários de cartão de crédito

FAltA de mAtériA-PrimA e AltA no Preço dos
insumos elevA o vAlor dos imóveis no PAís
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Romeu Zema tem a
preferência de 43,8%

na disputa pela reeleição

Pesquisa aponta popularidade
do governador mineiro
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Como fica o mercado de
trabalho pós-pandemia?

roubos e furtos de veículos
despencam 46,4% em 2020
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Adaptabilidade parece 
ser a palavra que norteará 
as relações de trabalho no 

futuro. Segundo o relatório 
The Future of Jobs 2020, 
divulgado em novembro do 
ano passado pelo Fórum 
Econômico Mundial (FEM), o 
aumento no número de pes-

soas desempregadas é 
preocupante: pela pri-
meira vez nos últimos 
anos, a quantidade 
de contratações é in-
ferior ao de demissões. 

No Brasil, a previsão de 
economistas é que a 
taxa de desocupa-
dos passe 14,6% e al-
cance 17% ainda nes-

te primeiro semestre. 

Para tentar entender 
esse cenário de constan-
tes mudanças, o edição do 
Brasil conversou com Elton 
Schneider (foto), administra-
dor e diretor da Escola Supe-

rior de Negócios da Uninter, 
sobre o surgimento de novas 
profissões, a extinção de 
algumas e a adaptação de 
profissionais a novas realida-
des do mercado de trabalho.

BAdy curi neto
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especialista fala sobre o futuro das
relações de trabalho pós-pandemia

Divulgação

A falência da lava jato

criminosos cibernéticos 
s leis para os crimes cibernéticos são brandas ou inexistem, quando 
se trata especificamente do capítulo relacionado à punição dos 
infratores. Essa é a realidade preocupante em todo o país. Vale dizer 

que os legisladores, deputados e senadores, juntamente com o segmento 
do judiciário nacional, carecem de encontrar uma maneira mais diligente de 
penalizar os meliantes, visto que a quantidade de delitos vai só aumentando, 
na medida em que mais cidadãos estão usando seus celulares como meio 
de comunicação em massa, especialmente para transferência de valores.

Dados recentes apontam um número crescente de golpes, sobretudo 
junto aos usuários do WhatsApp. Segundo uma pesquisa da Psafe, em-
presa especializada em cibersegurança, mais de 5 milhões de brasileiros 
tiveram a conta no aplicativo clonada somente no ano passado. Em 
Minas Gerais, o percentual de vítimas contabiliza exatas 494 pessoas 
prejudicadas, ostentando o 3º lugar no ranking, enquanto a liderança 
está com São Paulo (1,2 milhão) e Rio de Janeiro (721 mil).

Os criminosos estão abusando ao se aproveitarem da ingenuidade de 
muitos indivíduos que fazem uso dessa ferramenta. O especialista em se-
gurança da informação, Waldo Gomes, rememora: o golpe da clonagem 
quase sempre rende ganhos para os marginais, pois eles conseguem obter 
fácil acesso aos contatos da vítima e dados das conversas armazenadas, 
como número do cartão de crédito, conta bancária, senhas ou sistema 
de empresas, que foram compartilhados com pessoas de confiança. De 
posse desse material, a concretização da fraude acontece.

Quem acompanha o noticiário policial percebe a voracidade da bandi-
dagem. Eles, ao longo dessa última década, migraram em suas práticas. 
Se antes arrombavam caixas eletrônicos ou aplicavam o golpe da saidi-
nha, agora, usurpam dados importantes de inocentes para amealharem 
valores. Mas o uso de aparelhos eletrônicos (celular e computador) fez 
crescer a indústria criminal também em outras ramificações igualmente 
danosas, inclusive no tangente à chantagem. Depois de escolherem as 
suas respectivas presas, eles forçam as vítimas a transferirem dinheiro 
para suas contas, sem a necessidade de irem até as agências bancárias. 
Enfim, as empresas de tecnologia, juntamente com a polícia, devidamen-
te aparelhados por leis severas, precisam entrar em ação para combater 
essa enorme vereda de vantagens para os meliantes, uma vez que essa 
realidade deixa os clientes inseguros na hora de utilizar o WhatsApp com 
a finalidade de resolverem suas demandas cotidianas.

Atualmente, os bandidos se sentem mais confortáveis quando co-
metem suas atrocidades sem precisar invadir residências, às vezes, bem 
cercadas por seguranças. Clonar por meio de satélite ou aparelhos de 
terceiros, está sendo, lamentavelmente, uma proficuidade enorme para 
os fora da lei, que cada vez mais vão se sofisticando no sentido de faci-
litarem suas ações nessa prática de delitos do gênero. A sociedade e as 
autoridades estão na obrigação de discutirem este tema com propriedade, 
até mesmo para não perder o controle da situação.

Quais são as principais preocupações 
expostas no relatório The Future of 
Jobs do Fem? 

O relatório traz uma série de análises interes-
santes sobre a combinação de eventos vivenciados 
por nós. Estamos em pleno processo de transfor-
mação digital, que teve início por volta do ano 
2000, ganhou força no período de 2015 a 2020 
e explodiu com a pandemia em 2020. A COVID-19 
forçou a sociedade como um todo a ter uma nova 
forma de vida, isolada, tecnológica, impactada pelo 
medo da doença, por serviços na área de saúde que 
não funcionam e por ações ineficientes do poder 
público. Tudo isso numa recessão econômica agu-
da, elevando os índices de desemprego, afetando 
a mão-de-obra mais desqualificada e que vai ter 
maiores problemas para voltar ao mercado de 
trabalho no futuro. Áreas como comércio, serviços, 
turismo, hotelaria são vistos como grandes fontes 
de primeiro emprego, que geram renda e possibili-
dade das classes mais baixas conseguirem estudar 
para mudar de vida e ter uma ocupação melhor. 
E são exatamente as atividades econômicas mais 
impactadas no momento atual. Existe uma expec-
tativa de que isso pode atrasar o desenvolvimento e 
a ascensão dos menos favorecidos em até 10 anos.

como você enxerga o futuro do traba-
lho pós-pandemia? 

De acordo com os dados do relatório, teremos 
quatro grandes grupos de trabalhadores: essenciais, 
remotos, deslocados e redundantes. Os essenciais 
são os entregadores, enfermeiros, coletores de lixo, 
profissionais da saúde, de supermercados, da agricul-

tura e da indústria, que continuarão suas atividades 
normalmente e, em alguns casos, como na saúde, 
até com maior intensidade. A segunda categoria 
é aquela que pode trabalhar remotamente e que 
terá a probabilidade de manter seus empregos. Os 
chamados deslocados são os que se afastaram das 
suas funções em curto prazo e, potencialmente, no 
futuro. E, além disso, caíram desproporcionalmente 
nos setores mais afetados pela pandemia, como 
comércio e serviços, hospitalidade, varejo e turis-
mo. Os redundantes são os que terão a formação 
impactada pela transformação digital. Ser professor 
vai exigir a necessidade de saber utilizar tecnologias 
para realizar aulas on-line, ser médico implica em 
fazer cirurgias robotizadas, ser um bom gerente de 
marketing significa dominar mídias sociais.

sempre há um receio sobre a extinção 
de determinadas profissões. Alguns 
cargos correm o risco de desaparecer?

É preciso tomar cuidado para não matar de-
terminadas atividades. Não precisaremos mais de 
advogados, contadores? As empresas não contra-
tarão mais pessoas com curso superior? Isso não 
é verdade. As instituições de ensino superior, no 
Brasil e no mundo, são as grandes responsáveis 
pela introdução de novos profissionais no mercado 
de trabalho, os quais possibilitaram o atual estágio 
de desenvolvimento tecnológico que estamos viven-
do. São engenheiros que automatizam processos, 
analistas de sistemas que desenvolvem inteligência 
artificial, etc. 

O relatório do FEM  aponta que até 2030 te-
remos 85 milhões de vagas de emprego a menos 
em algumas ocupações, mas, por outro lado serão 

criados 95 milhões de novos empregos no mesmo 
período, ou seja, precisaremos de 10 milhões de 
novos profissionais no período. O que preocupa é o 
processo de formação destes indivíduos, que serão 
certamente bem diferenciados dos que temos hoje. 

Dos cargos que devem desaparecer podemos 
citar, por exemplo, a função de informações ao 
cliente, funcionários do serviço postal, representan-
te de vendas e atacado, gerentes de relacionamen-
to, caixas de banco e funcionários relacionados. Na 
categoria de novos empregos ou profissões que 
precisam de reciclagem existem engenheiro de 
plataforma, cloud engineer, consultor de nuvem, 
coordenador de mídia social, produtor de conteúdo, 
especialista em inteligência artificial, cientista de 
dados e dezenas de outros.

Quem terá mais dificuldades de se 
adaptar à era digital: empresas ou 
funcionários? 

Ambos. Acredito que em alguns poucos ramos 
de atividade possuiremos empresas totalmente 
remotas. Mas, na maioria dos casos, teremos cor-
porações híbridas, uma parte de suas operações 
será home office, e a outra precisará de atividades 
presenciais. No caso dos trabalhadores também. 
Instalações suntuosas e magníficas serão substitu-
ídas por espaços colaborativos, com serviços com-
partilhados, ambientes para reuniões de trabalho e 
até mesmo em videoconferência com outros grupos 
de pessoas. Sobre os desafios para que isso se con-
cretize, citaria o desenvolvimento de tecnologias 
adequadas, automatização de processos, enfrentar 
uma legislação despreparada para esta realidade e 
lidar com novas doenças do trabalho.

Qual é o perfil do trabalhador do 
futuro?

A mudança global no futuro do trabalho será 
definida por um grupo cada vez maior de novas 
tecnologias, setores e mercados, por sistemas 
econômicos globais que serão mais interconecta-
dos do que em qualquer outro ponto da história e 
por informações que viajam rápido e se espalham 
amplamente. As habilidades valorizadas em um 
profissional no futuro serão pensamento analítico 
e crítico, aprendizagem ativa, resolução de proble-
mas complexos, criatividade, originalidade, resiliên-
cia, tolerância ao estresse, inteligência emocional, 
solução de problemas e experiência do usuário e 
outras. Portanto, ele deve combinar boa formação 
técnica e humana.

Até 2030 teremos
85 milhões de vagas
de emprego a menos

em algumas ocupações,
mas, por outro lado

serão criados 95 milhões
de novos empregos
no mesmo período

O processo judicial não deve ter 
capa e sim conteúdo, vale dizer não 
cabe examinar os fatos de acordo com 
o nome das partes, e sim pelas provas 
contidas nos autos. Não é novidade 
o modus operandi que o ex-Presidente 
Lula governou o país, a exemplo do 
mensalão e do Petrolão.

A operação Lava Jato descortinou 
um esquema de corrupção que con-
firmava o modus governadi do Partido 
dos Trabalhadores e a capitação ilícita 
de recursos para o partido e aliados, 
isto é fato.

O Ministério Público, a Polícia Fe-
deral e o Poder Judiciário, em esforço 
hercúleo, conseguiram desenrolar 
todo o emaranhado da corrupção, 
com a condenação de diversas pessoas 
envolvidas nos malfeitos de desvios de 
dinheiro público.

O que não se sabia, era que os 
atores do combate a corrupção, ovacio-
nados pela população, utilizavam-se de 
meios pouco ortodoxos para persecução 
criminal e para receber os aplausos mi-
diáticos, podendo dizer que cometiam 
ilícitos na escusa de apurar ilicitudes.

Os vazamentos de processos sigilo-
sos da Lava Jato modificaram a alcunha 
da operação para vaza-jato, no intuito, 
óbvio, de angariar manchetes de jor-
nais, simpatia e apoio dos cidadãos, 
transformando processos em espetá-
culos midiáticos.

Hoje, segundo as mensagens ha-
ckeadas do telefone móvel de Deltan 
Dallagnol, então coordenador da Lava 
Jato, resta evidenciado seu objetivo po-

lítico e panfletário, colocando o aspecto 
jurídico para segundo plano.

Na conversa com um colega procu-
rador que questionava a legalidade da 
quebra do sigilo da conversa entre Lula 
e Dilma, respondeu: No mundo jurídico 
concordo com vc, é relevante. Mas a 
questão jurídica é filigrana dentro do 
contexto maior que é político.

Em outras conversas hackeadas, 
evidenciou-se que o procurador tentou, 
ilicitamente, investigar, inclusive, Mi-
nistros do STF, quando não concordava 
com suas decisões.

Em diversos diálogos, ao que tudo 
indica, havia uma simbiose entre 
o Estado acusador e o Estado juiz, 
representados por Dallagnol e Sergio 
Moro, nos processos que envolviam o 
ex-presidente Lula, ferindo de morte o 
Estado Democrático de Direito.

Independente da capa do processo, 
não pode o juiz instruir a acusação ou 
a defesa, sob pena de nulidade, dado 
parcialidade do julgador. O princípio do 
contraditório consiste não apenas na 
oportunização de exercer a defesa am-

plamente, mas na paridade de “armas” 
entre a acusação e réu. 

O compadrio entre o procurador e o 
julgador era de tamanha envergadura, 
que o Moro antes de receber a acusa-
ção, trocava mensagem para indagar 
se a “denúncia era sólida o suficiente” 
contra o ex-presidente.

E não se diga que Dallagnol estava 
cumprindo seu mister em despachar 
com o juiz, o que seria o exercício 
legítimo profissional, dever de todos 
os operadores de direito que militam 
na advocacia ou no Ministério Público. 
Assim como nada impede que magis-
trado e profissionais do direito possuam 
relacionamento extraprofissional. O que 
é inadmissível, frise-se, são trocas de 
mensagens entre o julgador instruindo 
ou perquirindo a respeito de petição 
sequer protocolada, o que parece ter 
ocorrido. Todos estes desmandos, agora 
revelados nas conversas telefônicas 
obtidas através do hackeamento, entre 
os procuradores e o magistrado, jogam 
uma pá de cal sobre grande parte da 
investigação e de alguns processos 
criminais.

Se as gravações não servem como 
prova contra os atores da Lava Jato, 
já que obtidas de forma ilícita, acaso 
demonstrados sua veracidade, servirão 
para anular vários processos contra al-
guns réus, inclusive o do ex-presidente 
Lula.

As arbitrariedades e a perseguição 
penal resultarão na falência da força ta-
refa. A Justiça não pode ser confundida 
com justiçamento!
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V I G Í L I A S

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

A recente pesquisa do Institu-
to Paraná sobre a sucessão 
estadual em Minas Gerais 
pode significar a ratificação 

do que já vem sendo falado em todos 
os rincões mineiros: o governador 
Romeu Zema (Novo) é, realmente, 
popular no interior do estado e seu 
opositor, o prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSD), tem a 
preferência de quem vota na região 
metropolitana.

No 1º cenário, o resultado da sonda-
gem aponta que Zema é o preferido por 
43,8%, contra 23,5% de Kalil. Cientistas 
políticos ouvidos por nossa reportagem 
avaliam que uma análise feita agora, 
quando ainda faltam quase 2 anos para 
o próximo pleito, não reflete a realidade 
do que poderá ocorrer.

mais nomes citados

O levantamento tem abrangência 
nacional e no capítulo referente a 
Minas, algumas fagulhas da política 
mineira chamaram a atenção. Por 
exemplo, o ex-ministro do Turismo 
do governo Jair Bolsonaro, Marcelo 
Álvaro Antônio obteve uma pontua-
ção pífia de 1,0%. Só para registrar: 
atualmente, o ex-ministro é o depu-
tado federal mais votado de Minas e 
tem boa presença junto ao eleitorado 
de Belo Horizonte. 

Para além dessa constatação, 
existe outra surpresa. Trata-se da 
citação do desconhecido do povão 

Tomou posse no dia 24 de fevereiro, 
como nova presidente da Associação 
dos Municípios da Região Metropolita-

na de Belo Horizonte (Granbel) Ilce Rochão 
(PSDB), prefeita de Vespasiano. A cerimônia 
contou com 23 prefeitos ou vice-prefeitos 
das cidades da região, demais autoridades 
do estado, como o governador Romeu Zema 
(Novo), e aconteceu na Cidade Administrativa.

Em discurso de posse, a prefeita de Ves-
pasiano abordou a união da associação e se 
diz orgulhosa em representar 34 cidades da 
Região Metropolitana. Ela também cobrou 
de Zema uma conversa sobre diversos temas, 
como transporte público metropolitano, 
vacinação contra a Covid-19, retorno às aulas 
presenciais - paralisadas por causa da pande-

mia do novo coronavírus - e enchentes. Ilce 
substituirá Vitor Penido (DEM), ex-prefeito de 
Nova Lima, pelos próximos dois anos.

“A Granbel representa seis milhões de 
pessoas, 25% da população dos eleitos, isso 
nos deixa muito felizes, precisamos de uma 
melhora no transporte, não dá para se discu-
tir, isso cai nas nossas costas. Esse problema 
do transporte intermunicipal é precário e o 
cidadão que precisa chegar ao serviço, estar 
tendo o mínimo para se desloque, mas não 
tem. E não dá para construir sem o governo, 
só com os municípios quando o empresário 
também pena. Tem que ser exageradamente 
discutida com usuário, quem pratica, quem 
representa e governo. Também estou vendo a 
vacinação caindo nas costas dos municípios. 

Precisamos que Minas fale, dê voz aos prefei-
tos”, disse a nova presidente.

Em discurso, Zema prestou contas sobre 
o mandato, que se iniciou em 2019, e men-
cionou a realização de repasses municipais. 
“Temos feito um sacrifício gigantesco, enor-
me, para pagarmos os 853 municípios. A 
prestação mensal é R$ 240 milhões. Nos tiram 
recursos que poderiam estar sendo investi-
dos em outras coisas, mas até dez de 2022 
teremos esse ônus e cabe a nós assumirmos. 
Quero lembrar que o grande problema do 
Estado é o desemprego, e fizemos avanços 
expressivos. Trouxemos R$ 88 bilhões em 
investimentos contra R$ 26 bi da gestão 
anterior. Isso com um ambiente de restrição 
orçamentária total”.

Nos próximos dias, Uberlândia deve receber 
27 respiradores para auxiliar a rede de saúde 
local no enfretamento à COVID-19. Em reunião 
com o prefeito Odelmo Leão (PP), o deputado 
federal Zé Vítor (PL), acompanhado do verea-
dor Ronaldo Tannús (PL), informou que, como 
resultado da gestão que fez junto ao Ministério 
da Saúde em prol da cidade, conseguiu que 
os equipamentos fossem destinados à rede 
pública do município.

O Ministério da Saúde confirmou o encami-
nhamento de 15 respiradores para o Hospital 

Municipal e a Rede Municipal de Saúde. Os 
outros 12 serão destinados para a o Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
(HC-UFU).

“É dessa união de esforços que precisamos 
para podermos cuidar do que há de mais 
importante para todos nós: a cidade de Uber-
lândia e a nossa gente. Estamos enfrentando 
grandes desafios, tomando decisões difíceis 
para salvaguardar o direito de todos a um 
atendimento médico justo e de qualidade. 
Esse reforço nos respiradores vai ser essencial 

para que consigamos ampliar nossos leitos”, 
celebrou o prefeito.

O deputado Zé Vítor falou da expectativa de 
que o benefício chegue a Uberlândia de forma 
célere. “Conforme conversas com o Ministério 
da Saúde, esperamos que os equipamentos 
possam estar nas unidades de saúde nos pró-
ximos dias, pois há o comprometimento de que 
a entrega seja rápida e possa auxiliar nossos 
profissionais de saúde no importante cuidado 
com as vítimas dessa terrível doença, que é a 
COVID-19”, comentou.

Pesquisa aponta popularidade de
zema rumo à reeleição em 2022

mineiro, o novato deputado federal 
André Janones (Avante), com apoio 
de 5,5% dos entrevistados. O parla-
mentar é líder político em Ituiutaba, 
adora contrapor os conservadores 
e tem aceitação junto às classes 
populares, especialmente no que diz 
respeito aos caminhoneiros. 

De acordo com a análise, expos-
ta em um 4º cenário, mantém-se o 
nome de Zema e é retirado o de Kalil. 
Dentro desse panorama foram inclu-
ídos os senadores Rodrigo Pacheco 
(DEM), atual presidente do Senado, 
e Carlos Viana (PSD). Nesse desenho, 
Viana ficou com 7,5% da preferência 
contra 5,4% de Pacheco.

 É importante rememorar que, re-
centemente, houve uma informação 
- não confirmada, mas também não 
desmentida -, indicando que se Kalil 
deixar o PSD para filiar-se ao PDT, 
Viana poderia atender aos apelos 
de alguns parlamentares e se lançar 
para a disputa do governo de Minas. 
Em verdade, a ligação entre Kalil e 
Viana é intensa politicamente. Resta 
saber o que pode acontecer até o 
final do próximo ano, quando chegar 
o momento mais agudo da disputa ao 
Palácio Tiradentes.

O fato é que dentro dos quatro 
cenários apresentados surgem nomes 
conhecidos, como o do presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), deputado Agostinho 
Patrus, (PV), do ex-prefeito de Belo 
Horizonte e atual deputado federal 
Patrus Ananias (PT), da deputada 
federal Áurea Carolina (Psol) e do de-
putado federal Paulo Abi-Ackel (PSB).

governador mineiro tem
43,8% da preferência

Presidente do senado, rodrigo
Pacheco, é mencionado na sondagem

eleitores citaram ainda o
presidente da Almg,  Agostinho Patrus
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uberlândia deve receber mais de
20 respiradores nos próximos dias

nomeação importante 
Não faz muito tempo que Paulo Abi-Ackel Filho foi nome-

ado desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), por indicação da cota que é de direito da OAB Minas. 
Até aí tudo bem, mas os comentários nos bastidores foram 
no sentido de saber qual foi efetivamente o grupo a influen-
ciar para tal fato acontecer. Como advogado, ele defendia 
muitos clientes, inclusive, grandes empresas em processo de 
recuperação judicial. O novo magistrado é filho do deputado 
federal Paulo Abi-Ackel (PSB). Só para registrar: seu avô, 
ibrahim Abi-Ackel, que também foi parlamentar por anos a 
fio, comandou o Ministério da Justiça na gestão do presidente 
no regime militar, joão Batista de Figueiredo.

Kalil e odelmo?
Começou a circular informações nos corredores da Assembleia 

Legislativa, indicando que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) está se 
aproximando do chefe do Executivo de Uberlândia odelmo leão 
(PP), tendo em vista o seu projeto político para as eleições do próxi-
mo ano. Belo Horizonte é dona do maior colégio eleitoral mineiro. 
O segundo lugar fica exatamente com Uberlândia. Caso aconteça 
essa comentada união, sem dúvida, será um assunto capaz de tirar 
o sono do governador romeu zema (Novo). A conferir...

Políticos de fora
Em Belo Horizonte, a renovação na Câmara de Vereadores 

nas eleições municipais de 2020 passou de 50%, sendo con-
siderado um número histórico. No geral, o evento também 
serviu para tirar de cena nomes badalados. Um deles foi o 
ex-prefeito de Contagem, Alex de Freitas. Impopular, preferiu 
não ser candidato à reeleição. Também na Grande BH, outro 
político, o então prefeito de Nova Lima, vitor Penido (DEM), 
do alto dos seus 80 anos, agora deve pendurar as chuteiras.

Forasteiro em minas
Na medida em que vai se aproximando do ano eleitoral, a 

tendência nos bastidores da Assembleia Legislativa é no sentido 
de haver uma oposição mais qualificada ao governador romeu 
zema (Novo). Os parlamentares petistas irão questionar em 
relação à quantidade de auxiliares do governo no primeiro e 
segundo escalão, inclusive nas estatais, provenientes de outros 
estados, especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dizem 
que vem chumbo grosso por aí.

liderança empresarial
A chegada do advogado josé Anchieta para presidir a cen-

tenária Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) 
trouxe um novo alento para os associados. No entanto, são muitos 
os desafios para o novo titular. Afinal, por conta da pandemia de 
COVID-19, o número de afiliados que desistiram de permanecer 
no quadro associativo é grande.

direto de Brasília
Os jornalistas da crônica política de Brasília garantem que 

há membros do denominado núcleo duro do governo federal 
apostando na queda do ministro da Economia Paulo guedes 
ainda neste primeiro semestre. A conferir...

tudo errado
Irritado, o historiador marco Antonio villa, ao debater 

temas diversos na TV Cultura, atacou: “o brasileiro está sem 
emprego, sem vida social, sem expectativa e, agora, também 
sem vacina contra a COVID-19. É muita mazela”, vaticinou.

Brant fora?
Segundo comentários ouvidos na porta do Café Nice, no 

Centro de BH, o vice-governador Paulo Brant, que anda cada 
vez mais distante do grupo de romeu zema (Novo), deve 
abandonar a vida pública. Aliás, esse é um assunto dominador 
das rodas políticas desde o início deste ano.
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Experimente a cachaça “PURANA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100

Eujácio Silva

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 expressi-
vo. 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 visí-
veis. 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 compro-
missos, sobrando migalhas para investimentos 
em geral.

Kalil bate pesado

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 orga-
nizada, 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 impren-
sa nacional.

Percebe-se uma movimentação intensa 
no desenvolvimento de seu projeto que visa 
alcançar mais notoriedade com importantes 
lideranças. Kalil montou uma assessoria polí-

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 alian-
ças 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, conti-
nua filiado ao PSD.

Na medida em que vai 
fazendo contato com as lide-
ranças 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 Ma-
tar, 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 ob-
jetivo nítido, ambicionando a conquistar esse 
vácuo deixado pelo atual governador.

Projeto político de Kalil avança
rumo ao Palácio Tiradentes

Kalil abre o leque
de contatos políticos

Senador Carlos Viana
é um aliado do prefeito

Zema espera melhorar o
perfil e sua administração
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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 pro-
nunciamento 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.

Em seu primeiro discurso como presidente, 
José Alves Viana disse ter consciência do desafio 
que o cargo representa, “principalmente neste mo-
mento 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 parti-
cipação, remota e presencial, de diversas auto-
ridades, entre as quais o presidente do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembar-
gador 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 

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, Transpa-
rência 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, per-
maneceu na ALMG até 2012, onde utilizava o 
nome parlamentar Doutor Viana. No Legisla-
tivo, 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.

Conselheiro Mauri Torres e o novo
presidente, conselheiro José Alves Viana
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Presidente da AMM diz que municípios
estão preparados para vacinar a população

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 tar-
taruga o ritmo de distribuição de vacinas que 
o governo federal está preparando. A maioria 
dos municípios está preparada e operacionali-
zada. Mas se não tiver a vacina, não adianta”, 
avaliou Julvan.

Ele criticou ainda a falta de injeção de re-
cursos 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 pre-
ocupação era com o pós-pandemia. E estamos, 
agora, ainda na pandemia, com os problemas 
da pandemia e da falta de recursos. Então, por 

isso que uma das nossas pautas, do movimento 
municipalista com o governo federal é a prorro-
gação 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 apri-

morando 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.

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.

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

Menin na política
O empresário mineiro Rubens Menin, um dos patroci-

nadores 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.

Violência no Centro
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 In-
dustrial. Enquanto isso, a desindustrialização em Contagem 
continua uma realidade. 

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
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 preo-
cupado 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 enten-

dimentos 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.
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Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud
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75% dos usuários de cartão de crédito
costumam parcelar suas compras

Cobrança de ITBI só é possível após 
transferência efetiva do imóvel

O Supremo Tribunal Federal pacificou 
recentemente uma controvérsia jurídica 
que há anos vinha se arrastando pelo 
judiciário brasileiro, geradora de conflitos 
e intensos debates, tendo de um lado o 
interesse público arrecadatório e, de outro, 
o interesse privado, representado pelos 
contribuintes de tributos.

Fala-se a respeito do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o 
imposto que opera sobre a transmissão 
onerosa dos bens imóveis, que é tradi-
cionalmente exigido pelos Cartórios de 
Imóveis, em momento anterior ao registro 
translativo da propriedade para outra 
titularidade, ou até mesmo no âmbito do 
próprio Cartório de Notas, antes mesmo da 
lavratura da escritura pública de compra e 
venda ou de cessão de direitos.

Em análise mais compreensiva do caso, 
viu-se ao longo dos anos que a legislação 
municipal veio, paulatinamente, antecipan-
do o fato gerador do referido tributo, com o 
que visou abrangentemente alcançar qual-
quer ato jurídico que tivesse carga negocial 
transmissiva de direito sobre propriedade 
imobiliária. Não demorou até se chegar à 
seara da expectativa do direito, pelo que, 
mesmo atos de mera promessa de negócio 
jurídico, embora altamente sujeita ao não 

aperfeiçoamento, para ver regularmente 
registrada a lei passou a condicionar ao 
pagamento do tributo de transmissão - o 
que é absurdo, convenhamos.

Não se pode desconsiderar por comple-
to a lógica que animou o legislador muni-
cipal: decerto há no brasileiro médio um 
certo - e incorreto - desprendimento pelo 
registro público; parece-lhe mera burocra-
cia. Para piorar há sim custos elevadíssimos 
com o ato registral. Não raro, busca-se um 
singelo “carimbo” que permitisse ao inte-
ressado dizer-se o dono de direito sobre o 
imóvel; mas, ao revés, não raro se vê, para 
tanto, compelido a providenciar - e pagar - 
regularizações complexas, voltadas a sanar 
toda a cadeia de continuidade registral. 
Logo se faz necessária a contratação de 
topógrafos, advogados, engenheiros, e os 
famosos “despachantes”.

Diante de tantas incumbências de regu-
larização, pareceu lógica a inclusão de uma 
mais: a de logo pagar o ITBI. Ocorre que, ao 
menos neste caso, segundo recente julgado 
do STF, referido imposto incidirá somente 
após o registro público translativo, nunca 
antes dele, basicamente porque somente 
após tal ato registral é que se poderá falar 
em transferência efetiva da propriedade. 
Partindo dessa mesma lógica, portanto 

não incide em operações registrais não 
voltadas à transferência definitiva da pro-
priedade, como ocorre com os registros 
de promessas de contratos de compras e 
vendas, ou registros de contratos de cessão 
de direitos.

Na verdade, referido julgado apenas 
reafirmou o posicionamento jurisprudencial 
que, embora ignorado ou “escanteado” 
pelo legislador infraconstitucional e até pela 
doutrina especializada, ainda vinha sendo 
assim insistentemente externado pelo STF. 
O que se nota de diferente é que, submetido 
o julgamento do chamado leading case ao 
âmbito do regime da repercussão geral, 
incide sob outros processos judiciais o cha-
mado “efeito multiplicador” do que restou 
decidido pela Suprema Corte. A decisão, 
portanto, ajuda a desafogar o Poder Judici-
ário, além de uniformizar e pacificar questão 
controvertida altamente judicializada.

Em resumo, o novel posicionamento, 
ora sedimentado pela mais alta Corte do 
País, de certo beneficia o contribuinte no 
ponto em que lhe desonera da incidência 
do ITBI para determinadas operações 
imobiliárias, franqueando novos caminhos, 
possibilidades e estratégias jurídicas, nota-
damente voltadas à gestão e gerenciamen-
to de seu patrimônio.

Não é novidade que a pandemia mudou 
os hábitos de compra do consumidor 
brasileiro. Foi o que apontou uma pes-

quisa realizada pelo Datafolha, encomendada 
pela Associação Brasileira de Internet (Abranet). 
De acordo com o levantamento, 75% dos usu-
ários de cartão de crédito responderam que 
têm o costume de parcelar suas compras de 
produtos ou serviços. A prática é maior entre as 
mulheres (78%) do que entre os homens (71%). 

As aquisições de vestuários/joias (54%), 
bens duráveis (39%) e farmácias (34%) são as 
que mais se destacam entre as categorias na 
qual o parcelamento é feito com mais frequ-
ência. O grupo de bens duráveis, como carros, 
móveis e eletrodomésticos, é a que apresenta a 
maior diferença entre o índice de parcelamento 
habitual e compras à vista. Somente 16% dos 
participantes disseram que têm condições de 
obter um bem durável à vista.

O estudo ainda mostra que 73% da população 
começou a utilizar, ou intensificar o uso, de formas 
de pagamento durante a crise sanitária, como par-
celamento no cartão de crédito sem juros (33%), 
transferência entre contas (33%) e boleto bancário 
(29%), que ganharam espaço em detrimento ao 
dinheiro ou cartão de débito, uma vez que exigem 
a presença física do consumidor.

Segundo o Datafolha, 60% das pessoas 
atribuem 9 e 10 (em escala de 0 a 10) para a 
importância do parcelamento sem juros na vida 
financeira. A valorização dessa modalidade de 
pagamento é maior entre a mulheres (67% de 
notas 9 e 10 ante 54% dos homens) e integrantes 
das classes C (62%) e D/E (66%), frente a 55% 
entre as classes A/B. 

Segundo o presidente da Abranet, Eduardo 
Neger, há uma parcela expressiva da população 
que não tem condições de comprar determina-
dos produtos e serviços à vista. “Além disso, o 
parcelamento sem juros no cartão de crédito é 
um hábito antigo de consumo do brasileiro e dos 
lojistas, que ajuda a economia girar”.

Ele acrescenta que a pesquisa indicou um 
uso expressivo do parcelamento sem juros no 
cartão de crédito, meio de pagamento utilizado 
extensivamente nas plataformas de comércio 
eletrônico, cuja utilização cresceu durante a 
pandemia. “As pessoas estão mais tempo den-
tro de casa e, consequentemente, ficaram mais 
dependentes de equipamentos eletrônicos, por 
exemplo, e compras on-line parceladas”.

Neger ressalta que, para a pesquisa, o uso 
do parcelamento no cartão de crédito foi ava-
liado com base em 13 categorias estimuladas 
pelo estudo. “Questionados sobre pagamento à 
vista, mais de 60% dos compradores reportam 
impossibilidade para bens duráveis, material de 
construção, serviços médicos/dentistas, turis-
mo/transporte, educação e veículos”. 

Considerando as mesmas 13 categorias, 
serviços médicos, educação e veículos são os 
que teriam maior adesão ao parcelado com 
juros no cartão de crédito - em torno de 50% 
dos que costuma parcelar sem juros habitual-
mente. “A compra de produtos alimentícios com 
juros no parcelamento teria também adesão 
relativamente alta de 44% dos compradores 

habituais no parcelamento sem juros. Ou seja, a 
disposição de parcelar com juros no cartão ten-
de a ser mais comum para produtos e serviços 
que o consumidor considera imprescindíveis”.

Para as demais categorias em que os entrevis-
tados usam o modelo de pagamento parcelado, 
a intenção de compra com juros é relatada por 
cerca de 30-40%, chegando ao mínimo de 18% 
entre os usuários dos serviços de salão de beleza/
barbeiro. “Este último grupo está entre os que têm 
menor proporção de consumidores que declaram 
usar o fracionamento. Em muitas categorias, sem 
o parcelamento sem juros no cartão, parte dos 
compradores poderia pagar à vista e haveria ainda 
os que simplesmente deixariam de comprar”. 

O presidente explica ainda que a pandemia 
acelerou a tendência do uso de meios de paga-
mento digitais e que não necessitam de contato 
físico como ocorre com o dinheiro ou cartão de 
débito. “Esse é um hábito que veio para ficar”. 

Ele conclui dizendo que muitas plataformas 
já oferecem ferramentas que auxiliam no plane-
jamento e organização das finanças pessoais. 
“Mas que a educação financeira do indivíduo 
ainda é o pilar para este equilíbrio”.

As aquisições de 
vestuários/joias, 
bens duráveis e 

farmácias são as 
mais parceladas
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elefante branco
Faz 3 anos que o Minascentro está fechado para reformas. 

Até agora, nada se fala a respeito de quando o espaço ficará em 
condições de abrir as suas portas. O segmento turístico espera 
ansiosamente que o local volte a ser um dos principais endereços 
dos eventos da capital mineira. Com a palavra, o governo mineiro.

eleição na oAB 
É considerável o número de advogados que desejam que 

o ex-presidente da OAB Minas, luiz cláudio chaves, volte a 
concorrer às eleições no posto de presidente da prestigiada 
entidade mineira.

Polícia x economia
Estudiosos garantem que a pauta policial, a qual Brasília 

submergiu depois da prisão do deputado daniel silveira, está con-
tagiando, concomitantemente, os temas econômicos. Será, gente?

vacina anual
As comunidades científica e médica estão indicando que, 

muito provavelmente, a vacinação contra a COVID-19 terá de 
acontecer todos os anos para garantir a plena imunização da 
população.

Bandidagem no comando
O presidente jair Bolsonaro tem tomado todas as provi-

dências, visando facilitar a importação e aquisição de armas 
pela população. Segundo ele, com o objetivo de oferecer mais 
segurança ao cidadão comum. No entanto, um levantamento 
feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV), prestes a ser difundido 
oficialmente, comprova que grande parte do arsenal obtido por 
terceiros, quase sempre pessoas de bem, termina indo parar nas 
mãos de bandidos, seja por intermédio de compra camuflada 
ou por meio de furtos. Eis aí um assunto efetivamente polêmico.

Filosofia pura
“O problema dos dias atuais da considerada sociedade mo-

derna é ela saber que está sofrendo e muito, porém se vê obri-
gada a fingir”. Palavras do filósofo luiz Felipe Pondé. Eu, hein!?

Petrobras x caminhoneiros
Ao conceder entrevista à TV Cultura, o conselheiro do Tribu-

nal de Contas de São Paulo, dimas ramalho, disse com todas 
as letras que as mudanças feitas na direção da Petrobras não 
irão surtir efeito, no sentido de evitar a greve dos caminheiros 
ainda neste semestre. “A disparada dos valores cobrados pelo 
óleo diesel são a causa principal. E contra isso, nada pode ser 
feito, já que o governo federal não tem possibilidade de reduzir 
os preços”, sentencia. Cruz credo, gente.

clima tenso
Mesmo tendo se passado mais de 15 dias da prisão do de-

putado bolsonarista daniel silveira, o clima político em Brasília 
continua quente. Frequentadores do Palácio do Planalto dizem 
que existe a possibilidade de haver uma reação orquestrada 
para defender o parlamentar, muito ligado ideologicamente 
a jair Bolsonaro. Eles apostam que este tema será capaz de 
render muitas manchetes à imprensa.
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custo de materiais da construção civil
deve impactar preço de novos imóveis

A s empresas da construção civil têm 
enfrentado problemas desde o ano 
passado com a falta de itens essen-
ciais e o alto custo da matéria-prima. 

Segundo levantamento da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), o percentual do 
setor com esse transtorno subiu de 39,2% para 
50,8% entre o terceiro e o quarto trimestre de 
2020, um avanço de 11,6 pontos percentuais. O 
fato é que isso influencia no valor dos imóveis 
novos, que podem sofrer reajuste nos próximos 
meses em todo país. O grande dilema é como 
finalizar as obras em andamento e tentar evitar 
repassar o aumento aos consumidores.

De acordo com o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG), 
vários itens estão com problema de abasteci-
mento. “Aço, cabos elétricos, louças, metais, 
esquadrias de alumínio e tubos de PVC são os 
que lideram o ranking em termos de maior prazo 
de entrega. O cimento, por exemplo, que era 
entregue em até 48 horas, hoje demora cerca 
de 30 dias. Já o aço e materiais elétricos, agora 
levam entre 60 e 90 dias para serem recebidos. 
Dependendo do produto, pode demandar ainda 
mais, chegando até a 150 dias”, explica Geraldo 
Linhares, presidente da entidade.

Os fios e cabos elétricos são os produtos 
que mais sofreram reajuste, alcançando quase 
80% no período de janeiro a dezembro do ano 
passado. Em seguida está o tijolo e a cerâmica, 
registrando aumento de 70% em algumas cida-
des de Minas Gerais. O aço teve elevação de 60% 
e o cimento até 40%. “Este último continua com 
preço altíssimo, porém mais estabilizado desde 
o mês passado. Diferente do aço que continua 
subindo mensalmente. Se não puder esperar, 
vai ter que pagar mais caro, comprando do dis-
tribuidor ao invés de adquirir diretamente com 
a siderúrgica”, reforça.

O empresário José Carlos Vieira está pre-
ocupado com o atraso na entrega de alguns 
materiais, sobretudo a majoração dos preços 
de determinados itens. Ele explica que o 
cronograma de obras é bastante afetado e 
também pode alterar o valor final do imóvel. 
“Ano passado faltou cimento e tivemos que 
esperar mais de 20 dias a nova remessa che-
gar. Agora, estamos enfrentando a falta de 
tubos de PVC. Já fizemos a encomenda para 
o fornecedor, mas o prazo está superando 
os 2 meses. Isso sem contar que todos os 
itens estão mais caros. Tudo traz reflexos 
e pode encarecer o custo final da obra em 
cerca de 20%”.

venda de imóveis novos

Ainda de acordo com Linhares, esse au-
mento no preço da matéria-prima pressiona 
o custo da obra em relação à venda, preju-
dicando o previsto nas viabilidades aferidas 
pelas empresas de lucratividade. “A tendên-
cia é de uma majoração no valor dos novos 
empreendimentos, penalizando a sociedade 
e impedindo que várias pessoas consigam re-
alizar o sonho da casa própria. Principalmente 
os produtos econômicos, que são a primeira 
faixa do Casa Verde Amarela, devem sofrer 
um aumento em torno de 15%. Então, uma 
propriedade que custava R$ 130 mil, agora vai 
ser reajustada para R$ 150 mil. Isso é preocu-
pante, porque tira a possibilidade de grande 
parte dos brasileiros adquirirem um imóvel”.

Em janeiro de 2021, o gasto da construção, 
medido pelo Custo Unitário Básico (CUB/m²), 
calculado e divulgado pelo Sinduscon-MG, 
cresceu 2,83%. Em janeiro de 2020, a despesa 
cresceu 0,30%. No acumulado de 12 meses 
(encerrado em janeiro), o índice teve uma 
variação de 23,21%. No mesmo período de 
2020, a oscilação foi de 3,92%.

custo da construção
mÊs

Agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

janeiro

Ano

2020

2020

2020

2020

2020

2021

vAlor

4,13%

3,02%

3,05%

2,36%

2,23%

2,83%
Fonte: Sinduscon-MG

melhora nos próximos meses

O presidente do Sinduscon-MG afirma 
que o setor continuará crescendo, mas com 
esse grande problema de desabastecimento 
e alta no preço dos materiais, deve diminuir 
o número de lançamentos. “Estamos viven-
do um momento crítico. As empresas vão ter 
que se adaptar, fazer um planejamento mais 
complexo da obra, talvez até fazer a entrega 
em um prazo maior”.

Ele acreditava que o aumento dos insu-
mos iria parar no primeiro trimestre. “Mas 
isso não está ocorrendo, pelo contrário, 
continuam subindo mensalmente. Então, 
a perspectiva para os próximos meses é 
de poucos lançamentos e majoração dos 
preços de venda dos imóveis. Acalmado o 
problema, o mercado será perene com um 
crescimento superior aos últimos anos”.

geração de empregos

Apesar dos problemas com a falta de 
insumos e o alto custo dos materiais, a 
construção civil foi o setor que mais gerou 
empregos em 2020. Segundo informações 
do Cadastro Geral dos Empregados e De-
sempregados (Caged), os empreendimentos 
imobiliários foram responsáveis por abrir 
157.881 novos postos de trabalho formais 
entre janeiro e novembro do ano passado. 
Mesmo em meio à pandemia de COVID-19, 
o número foi 34,6% maior em relação ao 
mesmo período de 2019.

E a construção civil deve continuar 
aquecida e gerando mais empregos neste 
ano. A CBIC aposta em um crescimento 
de 4% no Produto Interno Bruto (PIB) do 
setor em 2021, o que significa a criação de 
200 mil novas ocupações. Essa expectativa 
acompanha a projeção de alta dos lança-
mentos imobiliários entre 15% e 20% em 
comparação com 2020.

reajuste chega a 80% em alguns produtos e atrasos podem superar os 5 meses
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Com uma gestão responsável, ética e 
transparente, a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais mostra que é possível 
reduzir custos e defender os interesses 
dos cidadãos.

A Assembleia economizou e devolveu 
ao Estado para a Saúde:

46MILHÕES
em 2019

300MILHÕES
em 2020

80MILHÕES
em 2021
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A todos, os nossos Parabéns!

eleições na oAB-mg

com aprovação de
quase 90% ao final

de sua gestão na
oAB/mg, em 2015,
luís cláudio chaves

tem recebido inúmeros
pedidos para concorrer

à presidência da
entidade no
fim de 2021.
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Presidente da
cdl/BH marcelo
de souza e silva,
com o presidente

do tribunal
de justiça de
minas gerais,

gilson soares lemes

A
le

ss
an

dr
o 

Ca
rv

al
ho

indignAção de BolsonAro - Será que um presidente da República 
não pode se indignar com o preço da gasolina e do óleo diesel? Será 
que só o povo pode sentir na pele o custo das coisas? É função do chefe 
da nação nomear ou demitir ministros e presidente de estatais? Parece 
que parte dos formadores de opinião se esqueceu deste detalhe. O 
nosso regime é presidencialista. De repente, a bolsa caiu, as ações da 
Petrobras despencaram e todos estão contra o Bolsonaro porque ele 
também percebe a tarifa alta das coisas. 

Presidentes dA PetroBrAs - Durante os seus 8 anos de governo, Lula 
(PT) nomeou dois presidentes da Petrobras, que foram José Eduardo 
Dutra e Sérgio Gabrielli. Já Dilma Rousseff (PT) escolheu Maria das 
Graças Foster e Aldemir Bendini. Michel Temer (MDB) indicou Pedro 
Parente e Ivan Monteiro. 

oBrAs do ArrudAs - Venho a algum tempo denunciando nesta co-
luna, assim como também em meus programas de rádio, que a calha 
do Ribeirão Arrudas, da rotatória do Coração Eucarístico até onde ele 
recebe o Córrego do Ferrugem que vem de Contagem, juntamente com 
todas as águas do Barreiro, é estreita para o volume em tempo de muita 
chuva. As chamadas obras de contenção do Ferrugem, antes de passar 
por debaixo da Avenida Amazonas, na Cidade Industrial, não vão resolver. 
Seria necessário alargar a atual calha e, se possível, fazer um subcanal 
para abrigar a quantidade de água.

o ex-presidente Michel Temer disse que o país e os acionistas 
da Petrobras vão se surpreender positivamente com o general 
Joaquim Silva e Luna na presidência da empresa. Quando era 
presidente, Temer escolheu o general como ministro da Defesa 
e a imagem que tem dele é de um administrador competente e 
austero.

donald trump está sem rival dentro do Partido Republicano e 
facilmente conseguirá ser candidato a presidente outra vez daqui 
a 4 anos. Inclusive, ele foi recebido na Geórgia como se tivesse 
sido eleito nas últimas eleições. 

nenhum ex-ministro do Supremo Tribunal Federal quis opinar 
a respeito do julgamento do deputado Daniel Silveira (PSL RJ), 
que foi mantido preso depois de postar comentários defendendo 
a volta do AI-5 e revelando agressões aos ministros do STF.

Até quando redigia essas notas, o ministro Paulo Guedes não 
havia se manifestado a respeito da demissão de Castelo Branco da 
presidência da Petrobras. Para muitos, é uma derrota do chamado 
Posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. 

na câmara, a informação é que o Conselho de Ética deverá 
recomendar uma punição a Daniel Silveira, com suspensão de 
seu mandato por alguns meses. Cassação não está nos planos 
da comissão.

domingo, dia 28 de fevereiro

Radialista Silva Neto
Jornalista Márcio Fagundes
Engenheiro Antônio Alberto Canabrava - Curvelo 
Deputado Padre João
Ex-vereador Hugo Thomé

segunda-feira, dia 1º de março

Jornalista Fábio Rodrigues 
Dr. Carlos Alexandre 

terça-feira, 02

Lúcio Assumpção
Lêda Capanema

Quarta-Feira, 03

Médico Neilor Lasmar
Lomelino Ramos Couto
José Agenor Lopes Cançado

Quinta-feira, 04

Jornalista Renata Vilela 
Mário Vieira Machado 

sexta-feira, 05

Ex-deputado Danilo de Castro
Senhora Elizabeth Atheniense
Vicente Faria - Contagem
Ex-deputado Geraldo da Costa Pereira 

sábado, 06 

Rui Guimarães - Florianópolis 
Viviane Brasil

câmara devolve à PBH r$ 30,7 milhões
e contribui para combate à covid-19

A devolução de créditos orça-
mentários do Legislativo aos 
cofres municipais no valor de 
R$ 30,7 milhões, referentes às 

contas de 2020, contribuiu com ações 
da prefeitura no enfrentamento do novo 
coronavírus. Inicialmente, o montante 
destinado à Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH) para o exercício fi-
nanceiro do ano passado era de R$ 279 
milhões; com a restituição, a execução 
total da despesa ficou em cerca de R$ 248 
milhões. 

Os números foram apresentados no 
dia 24 de fevereiro, em audiência da 
Comissão de Orçamento e Finanças Pú-
blicas. Os dados foram organizados em 
duas modalidades: por projeto/atividade 
(Execução da Atividade Institucional, 
Encargos com Inativos, Transparência e 
Comunicação, Modernização da Infraes-
trutura Tecnológica e Modernização da 
Infraestrutura Física) e natureza econômi-
ca (despesas com pessoal, terceirização, 
serviços, custeio e investimentos). O 
balanço apontou saldo positivo.

De acordo com a diretora de Adminis-
tração e Finanças da Câmara Municipal, 
Sirlene Nunes Arêdes, do valor fixado 

para o projeto/atividade Execução da 
Atividade Institucional, de R$ 223,2 mi-
lhões, foram executados R$ 75,6 milhões 
no 3º quadrimestre, com um saldo de R$ 
50,7 milhões. O projeto tem por objetivo 
suprir os gastos com a manutenção das 
atividades da Casa, tais como folha de 
pagamento, locação de mão de obra, 
serviços terceirizados, serviços de infor-
mática, locação de veículos, máquinas e 
equipamentos, contas de água, energia 
elétrica e telefone.

Para o projeto/atividade Encargos 
com Inativos do Legislativo, do fixado de 
R$ 13,5 milhões, vinculado exclusiva-
mente a itens da folha de pagamen-
to de servidores aposentados, foram 
executados no 3º quadrimestre R$ 4,6 
milhões, com um saldo de R$ 1,5 milhão.

Segundo a diretora de Administra-
ção e Finanças, com a publicação da 
Lei Municipal 8.139/2000, a folha de 
pagamento dos servidores que se apo-
sentaram após 28/10/2000 é custeada 
pela Previdência Municipal; enquanto a 
folha de pagamento dos servidores que 
se aposentaram antes de 28/12/2000 é 
custeada pela CMBH, portanto, integran-
te do orçamento do Legislativo.

Já o projeto/atividade Transparência 
e Comunicação tem por finalidade arcar 
com gastos relacionados à divulgação 
de interesse público em jornais oficiais 
e de grande circulação, divulgação das 
atividades parlamentares e publicidade 
institucional. Para 2020, foi fixado um 
valor de R$ 10,4 milhões, sendo executa-
dos, no 3º quadrimestre, R$ 5,4 mil, com 
um saldo de R$ 4,3 milhões.

O projeto/atividade Modernização 
da Infraestrutura Tecnológica busca, por 
sua vez, investimentos na melhoria e mo-
dernização da infraestrutura tecnológica 
do Poder Legislativo, com substituição 
de computadores obsoletos e aquisição 
de novas ferramentas de sistemas de 
informática. Sendo assim, fixado inicial-
mente um valor de R$ 2,9 milhões, com 
o remanejamento ao Poder Executivo, o 
valor foi reduzido para R$ 200 mil. Assim, 
não foram executadas despesas no 3º 
quadrimestre, totalizando-se um saldo 
de R$ 2,8 milhões.

Por fim, com o objetivo de reestrutu-
rar, ampliar, corrigir e efetuar adaptações 
de acessibilidade no edifício-sede da 
CMBH foi fixado a princípio o investi-
mento de R$ 9,9 milhões para o projeto/

atividade Modernização da Infraestrutura 
Física. Da mesma forma que o projeto 
anteriormente citado, esse foi reduzido 
para R$ 1 milhão, sendo que deste foram 
executados R$ 68 mil no 3º quadrimestre, 
com um saldo de R$ 9,8 milhões.

despesa por natureza econômica

Conforme mostrou Arêdes, no perí-
odo foram executados R$ 80 milhões, 
observando-se um acumulado de R$ 
209,7 milhões. Lembrando que o orça-
mento foi estruturado em cinco proje-
tos/atividades e classificado em razão 
da natureza econômica, ou seja, em 
despesas correntes (Pessoal, Terceiros, 
Serviços e Custeio) e despesas de capital 
(Investimentos), analisando a execução 
das despesas por natureza econômica, 
a gestora apontou que as despesas com 
Pessoal, incluindo os inativos, apre-
sentam a maior representatividade no 
orçamento (76,4% da previsão anual).

Nesse grupo, o maior percentual foi 
gasto com vencimentos, considerando-
-se a previsão anual de gastos com 
servidores efetivos, de recrutamento 
amplo, exonerados, de outros órgãos e 

à disposição da Câmara, aposentados e 
vereadores. Também foram computadas 
horas-extras, substituição de chefia, 
auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-
-alimentação, plano de saúde, bem 
como gastos com contribuição patronal 
para o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e para o Fundo Previden-
ciário Municipal. A despesa fixada para 
esse grupo foi de R$ 189,6 milhões e 
os gastos no quadrimestre foram de R$ 
68,7 milhões, dos quais R$ 4,5 milhões 
foram destinados à folha de pagamento 
de servidores aposentados.

Na apresentação, a gestora desta-
cou que o limite máximo do Legislativo 
Municipal para gastos com Pessoal é 
R$ 676,7 milhões (6%) e que a Câmara 
gastou no período R$ 170,9 milhões 
(1,52%).

A Terceirização, segundo maior 
grupo que impactou as despesas, lista 
todos os gastos com locação de mão de 
obra e outras despesas de pessoal de-
correntes de contratos de terceirização. 
Da despesa fixada de R$ 26,5 milhões, 
os gastos com terceirização no terceiro 
quadrimestre de 2020 foram de R$ 7,9 
milhões.
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https://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/pagina-basica/2021/02/apresentacao_da_prestacao_de_contas_-_3o_quadrimestre_2020.pdf
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Período chuvoso aumenta risco de
doenças transmitidas por inundações

Embora as chuvas sejam co-
muns durante todo o ano 
num país tropical como o 
Brasil, é preciso acender 

um alerta especial com a saúde 
em períodos de tempestades. Isso 
porque doenças como leptospirose, 
hepatites infecciosas, infecções 
gastrointestinais e tétano podem 
ser transmitidas pelo contato ou 
ingestão de água de enchente 
infectada.

“Todas essas patologias po-
dem ser contraídas de outras 
formas e não exclusivamente por 
esse modo. No caso do tétano e 
da leptospirose, as chances de 
contaminação aumentam se cor-
tes, lesões ou feridas entrarem em 
contato com a água suspeita. Lem-
brando que todas são perigosas, 
mas, sem dúvida, a que gera casos 
mais severos é a leptospirose, que 
na sua forma grave pode ser fatal. 
Febre, calafrios, dores musculares, 
cefaleia e dor ao redor dos olhos 
são os sintomas clássicos da do-
ença”, alerta o infectologista e 
presidente da Sociedade Mineira 
de Infectologia (SMI), Estevão 
Urbano.

A enfermidade é causada pela 
bactéria leptospira, presente, espe-
cialmente, na urina de ratos conta-
minados. Durante as inundações, 
o xixi de roedores, que circulavam 
em esgotos e bueiros, misturava-se 
à enxurrada e à lama. Qualquer 
pessoa que tiver contato com esses 
resíduos pode se infectar. 

De acordo com dados do Minis-

tério da Saúde, foram registrados 
em Minas Gerais, de 2011 a 2018, 
924 casos de leptospirose e 102 
óbitos, o que representa uma leta-
lidade de 11%. 

Outras doenças também podem 
ser contraídas e os sintomas vão 
depender de cada caso. “Quando 
se trata das infecções gastrointesti-
nais ocasionadas por bactérias, os 
indícios são náuseas, febre, vômi-
tos e diarréias. Hepatites causam 
dores na região do fígado, aspecto 
‘amarelão’ na pele e nos olhos, 
que chamamos de icterícia, além 
de fezes claras, urina escura, dores 
musculares e febre”, explica Urbano.

Os tratamentos também va-
riam. “As infecções e a leptospirose 
são curadas com antibióticos. No 
caso de hepatites, o método é 
apenas suportivo, sendo preciso 
dar tempo ao organismo para 
se recuperar por meio de soro, 
analgésicos e antitérmicos. Para 
o tétano, a melhor prevenção é a 
vacina”, afirma o médico.

Em todos os casos, o recomen-
dado pelo infectologista é ficar 
atento ao surgimento de qualquer 
sintoma após o contato com água 
de inundações e enchentes. “É 
necessário observação clínica, 
se aparecer algum desses sinais, 
procure um médico. Em relação 
ao que deve ser feito após as 
chuvas, o indicado é que, assim 
que puder, tome um banho, limpe 
a caixa d’água, desinfete toda a 
casa e descarte todos os alimentos 
tocados pela água suspeita, inclu-
sive os enlatados”, recomenda o 
infectologista.

em caso de contato com enchentes:
 Lave bem as mãos antes de preparar os alimentos

 Não utilize água de poço (a não ser para lavar o quintal/calçadas)

 Só beba água potável (ferver e adicionar cloro)

 Utilize água potável para preparo de alimentos (principalmente para crianças menores de 1 ano)

 Guarde os alimentos em recipientes bem fechados

 Em caso de hortas inundadas, não utilize as hortaliças

 Descarte remédios e alimentos que tiveram contato com água de enchente (mesmo que estejam embalados e fechados)

 Caso seja portador de doenças crônicas, solicite, em sua unidade de saúde, novos medicamentos de uso contínuo

 Descarte tábuas de madeira, chupetas e mamadeiras

 Jogue fora rações de animais domésticos

 Retire, acondicione e descarte o lixo adequadamente

 Aloje animais domésticos em local seguro para evitar contato com água de enchente
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Como economizar no plano de saúde sem
comprometer sua rede de atendimento

Mudar de plano de saú-
de, muitas vezes, traz 
insegurança e medo às 

pessoas. Mas manter o mesmo 
plano e operadora nem sempre 
é a melhor jogada. Nesse caso, 
o cliente não percebe e fica por 
anos renovando e perdendo 
muito dinheiro. Somente no início 
desse ano, as reclamações contra 
planos de saúde aumentaram 
10.000%, segundo o Sistema Na-
cional de Defesa do Consumidor 
(Procon) em São Paulo. Inclusive, 
o órgão enviou petição à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) manifestando sua preocu-
pação com os reajustes praticados 
pelas operadoras de saúde e 
pedindo que o órgão regulador 
determine a imediata redução 
dos reajustes anuais aplicados 
a partir de janeiro aos planos 
coletivos para 8,14% (índice dos 
planos individuais).

O que muitos não sabem é 
que é possível mudar de plano 
e manter a mesma rede, por um 
preço bem mais acessível. No 
entanto, a decisão por um plano 
de saúde é um jogo tão complexo 
quanto um jogo de xadrez. Afinal, 
existem várias operadoras e cada 
uma delas tem vários planos 
diferentes e com suas regras 
específicas.

Hoje há diversas opções não 
só para planos individuais, mas 
por adesão, empresarial sem co-
participação e empresarial com 
coparticipação. Dessa forma, a 
ajuda do corretor de plano de 
saúde é fundamental para auxi-
liar nessa questão.

Na opção para pessoa física, 
em que o CPF do beneficiário 
contrata o plano diretamente 
da operadora, a abrangência é 
regional e o reajuste acontece 
anualmente sempre no aniversá-
rio do plano e ainda regulado e 
autorizado pela ANS.

Uma preocupação comum 
ao mudar de plano é com a ques-
tão das carências, mas é preciso 
analisar caso a caso. Por exemplo, 

uma pessoa com 60 anos que quer 
mudar para um plano com os mes-
mos benefícios do anterior, mas 
com um valor bem mais barato, 
pode encontrar carência apenas 
para parto, o que não vai usar 
mais. No entanto, essa mesma 
pessoa pode fazer uma tomografia 
imediatamente. Dessa forma, é 
preciso analisar o seu perfil para 
decidir a melhor opção.

Outra alternativa é o pla-
no coletivo por adesão que tem 
como administradora uma em-
presa especializada gerenciando 
as entidades de classes e atuando 
somente na área administrativa 
do plano. A abrangência é nacio-
nal, encarecendo mais o plano, 
inclusive por ter uma intermedia-
dora e com aumentos anuais não 
regulados pela ANS.

Já para planos que englobam 
mais de duas vidas é possível 
optar pelo plano empresarial, 
barateando entre 20% a 30% 
por não ter uma intermediária e 
o reajuste ocorre somente após 
um ano de contrato. No entanto, 
existe a fidelidade de um ano por 
ser um plano empresarial. Se sair 
antes desse prazo é preciso um 
aviso prévio de dois meses e será 
cobrada uma multa.

Uma família, por exemplo, 
que tem plano por adesão pode 
economizar muito - entre R$ 3 mil 
a R$ 5 mil mensalmente - ape-
nas com a troca de operadora, 
mas infelizmente as pessoas são 
avessas a mudanças, mesmo que 
existam opções com a mesma 
rede e as mesmas regalias a um 
valor bem menor. 

Uma ótima opção são os 
planos com coparticipação tanto 
para modalidade individual, 
como empresarial. As pessoas 
têm muita resistência a essa 
alternativa com medo de pagar 
muito pelo uso do plano. Mas 
há quatro anos, uma normativa 
da ANS determina a cobrança de 
30% de coparticipação daquilo 
que a operadora ou seguradora 
paga pelo serviço. Dessa forma, 

se o seu plano tem um teto de R$ 
100 para uma consulta médica, 
você vai pagar R$ 33. Assim, num 
plano em que você pagaria R$ 1 
mil por mês, vai pagar R$ 700 
com a coparticipação, ou seja, 
R$ 3.600 a menos anualmente. 
Lembrando que somando consul-
tas, checkups, exames (incluindo 
ressonância com valor médio de 
R$120), pronto socorro, entre ou-
tros, você não vai chegara copar-
ticipar sequer em 20% desse valor

Em caso de internação, se-
gundo a ANS, seja de um  dia 
ou 60 dias, independente da 
enfermidade, o usuário paga 
uma única taxa (chamada taxa de 
internação que varia entre R$ 200 
e R$ 500). Portanto, você gasta 
apenas um ou dois meses a mais 
caso ocorra algum imprevisto.

Outra vantagem é que no 
plano com coparticipação a ope-
radora não tem interesse em 
aumentar a porcentagem paga 
pelo usuário, uma vez que isso 
também acarretaria no aumento 
do valor pago por ela ao profissio-
nal que lhe presta o serviço.

Além de inúmeras opções 
oferecidas no mercado, também 
há a facilidade de troca de pla-
no por meio da portabilidade. 
Portanto, pesquise e procure um 
profissional para identificar qual 
é o plano mais adequado para 
você. Cada situação, cada família 
tem uma particularidade que 
precisa ser considerada.

Por outro lado, as operado-
ras possuem diversas soluções 
e configurações de planos. A 
originalidade é importante para 
promover esse encontro entre o 
que a pessoa ou a família ou a 
empresa precisam com o que as 
operadoras têm a oferecer.

Afinal, para você usuário 
pode haver uma nova jogada 
que ainda não conhece e que 
pode ajudar a melhorar o seu 
atendimento, diminuir custos ou, 
no melhor dos casos, os dois: um 
plano que ofereça um melhor 
atendimento com menor custo.
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em ano de pandemia, roubos e
furtos de veículos caem 46,4%

Serviço de rastreamento pode auxiliar vítimas que passam pelo crime

Dados colhidos pelo Grupo 
Tracker, empresa de ras-
treamento e localização 
de veículos, apontam 

que o índice de ocorrências de rou-
bo e furto de veículos caiu 46,4% 
em 2020. A categoria automóveis 
(que inclui os SUVs e pick-ups) teve 
a maior queda, apresentando um 
declínio de 56,5%. Em seguida, 
aparece motocicletas com 31,4%. 
Os registros que envolvem cami-
nhões e cargas caíram 24,6% e os 
utilitários tiveram redução de 2,9%.

O único grupo que demonstrou 
alta nos roubos foi a de máquinas: 
166,7%. Nesse segmento, incluem, 
por exemplo, o maquinário utilizado 
para construção civil e agronomia.

O gerente de marketing e pro-
dutos do Grupo Tracker, Rodrigo 
Rufca, explica que a pandemia teve 
impacto nos dados, principalmente 
em 2020, quando o isolamento 
era seguido mais à risca. “Acontece 
que, durante esse período, a fre-
quência de veículos expostos nas 
ruas diminuiu consideravelmente”.

Por consequência do menor 
número de automóveis circulando, 
os índices de roubo e furto tam-

bém diminuíram. “É uma curva 
natural. Quando o distanciamento 
começou a afrouxar, a taxa subiu 
novamente. Quanto mais expostos 
os carros, maior a oportunidade 
para os ladrões”.

Segundo o especialista, sem 
os automóveis circulando cons-
tantemente, os ladrões acabaram 
por migrar para outros setores. 
“Sabemos que existem quadrilhas 
especializadas para cargas, motos 
e caminhões. O agronegócio e a 
construção civil, por exemplo, não 
pararam em momento algum”.

rastreamento

Ele frisa a importância do ras-
treamento de veículos em questões 
como a de roubos e furtos. “O 
sistema é uma das opções que 
auxilia na diminuição do risco de 
furto e da violência em si. Claro 
que nada substitui o seguro para o 
consumidor final que tem, inclusi-
ve, escolha de indenização. Mas o 
rastreador atende tanto o mercado 
segurador como o próprio cliente”.

Rufca acrescenta que, atual-
mente, existem diversas frentes no 
trabalho de rastreamento. “Tem o 
GPS, que é para monitoramento e 
utiliza sinal de satélite em tempo 
real no mapa. O principal objetivo 
desse serviço é um controle logís-
tico, além da redução de custos”.

A rádio frequência também 
é uma opção. “Trata-se de uma 
tecnologia com foco em roubos e 
furtos. E existe todo um suporte, 
um comando de operações e re-
lacionamento com a polícia para 
recuperação do carro ou do bem 
usurpado”.

Após ter seu veículo roubado 
na porta de casa, o vendedor 

Bruno Rodrigues decidiu colocar 
um rastreador de rádio frequên-
cia. Ele conta que, mesmo com o 
seguro, recuperar seu automóvel 
foi difícil. “As autoridades ficam 
de mãos atadas e o seguro 
também. O máximo que dá 
para fazer é procurar, foi o que 
aconteceu e, por sorte, o carro 
foi encontrado”.

Depois de fazer o boletim 
de ocorrência, ele usou as re-
des sociais para divulgar o furto. 
“Passaram-se 2 dias, eu já estava 
em contato com o seguro e um 
conhecido da minha mãe avistou 
o carro. Acionei a polícia e conse-
guimos reaver, no entanto, com 
o rastreador fico mais aliviado”, 
finaliza.

em contrapartida, roubo de máquinas cresceu no país
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Reajuste do diesel agrava
crise no transporte público

Em correspondência  ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes 

Públicos (NTU) alerta para impacto 
de 5,8% nos custos do serviço, após 
a alta do combustível. 

Fortemente impactado pelos 
efeitos da pandemia, que somam 
quase R$ 10 bilhões em prejuízos ao 
transporte coletivo urbano no Brasil, o 
setor sofre novo golpe com o anúncio 
do reajuste do óleo diesel, de 15,2%, 
anunciado no dia 19 de fevereiro, pela 
Petrobras. De acordo com a NTU, o 
aumento desse combustível inviabiliza 
qualquer chance de recuperação do 
quadro crítico das empresas de ônibus 
urbano em todo o país. 

O alerta foi reforçado no mesmo 
dia, em nova correspondência ao 
presidente da República, na qual a 
NTU ressalta a gravidade da situação 
econômico-financeira do setor e infor-
ma que o novo aumento, somado aos 
reajustes acumulados do diesel desde 
o ano passado, geram um impacto de 
5,8% na planilha de custos das opera-
doras, tendo em vista que o combus-
tível representa em média, 23% dos 
custos operacionais das empresas de 
ônibus. “Não conseguimos entender 
a insensibilidade do Governo Federal 
com um serviço essencial que garante 
o direito de ir e vir de 43 milhões de 
passageiros transportados por dia”, 
destaca presidente-executivo da NTU, 
Otávio Cunha. 

Segundo ele, o setor reconhece 
o esforço do presidente, que já 
anunciou medida emergencial que 
zera tributos federais sobre o óleo 
diesel por 60 dias, mas clama por 
soluções definitivas que passam 
pela reformulação da estrutura 
tributária incidente sobre o pro-
duto e pela adoção de políticas 
de preços especiais para setores 
essenciais como o de transporte 
público. 

Na correspondência, a associa-
ção destaca também que o anúncio 
da Petrobras sobre o reajuste desse 
combustível em 15,2% foi recebido 
com grande preocupação pelas em-
presas de ônibus. “Com essa nova 
alteração, o aumento acumulado 
no preço do combustível somará 
27,5% somente este ano, ou 25,4% 
na comparação com os preços prati-
cados em janeiro de 2020”, explica 
o presidente da NTU. 

Ainda no ofício endereçado a 
Bolsonaro, a NTU, que agrega cerca 
de 500 empresas associadas e mais 
de 70 entidades patronais filiadas de 
todas as regiões do país, responden-
do por 405 mil empregos diretos, 
ressalta a importância do transporte 
púbico coletivo urbano. A associação 
enfatiza que a situação das empresas 
chegou a um limite crítico no Brasil, 
com prejuízos não só às operadoras 
do serviço, mas também aos trabalha-
dores. “Foram mais de 70 mil postos 
de trabalho perdidos”, destaca Cunha. 

O setor defende ainda, junto ao 
poder público, a adoção de um novo 
marco legal para o transporte públi-
co urbano e de caráter urbano, que 
inclua a segurança jurídica e a trans-
parência nas relações contratuais, em 
resposta à crise setorial. Tal proposta 
já vem sendo discutida com represen-
tantes dos ministérios da Economia e 
do Desenvolvimento Regional.

Presidente-executivo da ntu, otávio cunha

N
TU

setor de ti, software e inovação segue tendência
de recuperação e registra alta em contratações
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Quando o distanciamento
começou a afrouxar, a taxa
subiu novamente. Quanto
mais expostos os carros,

maior a oportunidade
para os ladrões

“não conseguimos
entender a

insensibilidade
do governo com

um serviço essencial
que garante o direito 
de ir e vir de milhões

de passageiros”

Pesquisa mostra que a retenção de talentos é um dos desafios para empresas do ramo

Após um ano marcado por dificuldades, 
mas também pelo crescimento atípico registra-
do em meio à pandemia, o setor de tecnologia 
da informação (TI), software e inovação segue 
uma trajetória de crescimento, fomentando in-
vestimentos, competitividade e criando vagas 
de trabalho. É o que mostra a Pesquisa Salarial 
e de Práticas da Remuneração Variável divul-
gada pelo Sindicato da Indústria de Software 
e da Tecnologia da Informação do Estado de 
Minas Gerais (Sindinfor). 

Segundo o presidente da entidade, Fábio 
Veras de Souza, trata-se de uma valiosa fer-
ramenta para a gestão de cargos e salários 
que as empresas de tecnologia têm em mãos. 
“Uma pesquisa de práticas de remuneração 
é um importante indicador para as empresas 
estabelecerem suas políticas internas, se man-
terem competitivas e reter talentos”, afirma. 

E este último quesito, a retenção de talen-
tos, é um dos grandes desafios enfrentados 
pelas empresas do setor, visto que o mercado 
conta com uma carência de oferta de profissio-
nais experientes e qualificados, o que provoca 
um dinamismo na fixação de salários. “A força 
de trabalho no setor de tecnologia há muito 
vem sentido as carências de profissionais técni-
cos capacitados disponíveis para suprirem suas 
necessidades. Em várias situações as empresas 
precisam desenvolver pessoas internamente 
mesmo com o risco de perdê-las para outras 
empresas”, destaca Veras. 

setor em alta

O estudo foi realizado em dezembro e 
atualizado neste mês de fevereiro. Foram ava-
liados todos os cargos importantes para o core 
business organizacional, salários e práticas de 
RH ao longo de 2020. 

Do universo pesquisado, o destaque foi o 
crescimento da força de trabalho, que regis-
trou aumento de 2,9% em relação a 2019. 
Em relação às práticas salariais, em média, 
as remunerações para os cargos de Analista 
Desenvolvedor Pleno são de R$ 4.954; DevOps 
Pleno: R$ 3.961; Analista de Sucesso do Cliente 
Pleno: R$ 3.127; e Líder de Projetos: R$ 7.371. 

Dos outros aspectos pesquisados, ficou 
evidente que importantes mudanças de 
comportamento aconteceram nas empresas 
e estas devem permanecer pelos próximos 
anos: o absoluto cumprimento das normas 
sanitárias em proteção aos trabalhadores e 
também o aumento da adesão do home office, 
que tem sido usado com responsabilidade e 
funcionando muito bem. 

Segundo o presidente do Sindinfor, o 
setor de tecnologia oferece bom nível de 
remuneração, assim como outros setores que 
têm que valorizar seus talentos que ocupam 
cargos-chaves e especializados para seu core 
business. “Os profissionais de destaque são 
reconhecidos e remunerados em bom nível. 
Dentre os profissionais mais procurados es-
tão desenvolvedores, DevOps, profissionais 
de rede, suporte técnico, líder de projetos, 
arquiteto de software, scrum master e gestor 
de segurança”. 

“O Sindinfor tem buscado parcerias, 
como com a Fiemg, para a desenvolvimento 
e capacitação de profissionais para oferecer 
às empresas associadas. Também patrocina-
mos o Grupo RH TECH, para intercâmbio de 
informações da gestão de pessoas entre as 
empresas associadas e divulgamos oportuni-
dades de negócios. O setor é um dos que mais 
cresceram no Brasil e no mundo no último ano 
e nossa expectativa é de que essa tendência 
de crescimento permaneça em 2021. E conta-
mos com profissionais qualificados para isso”, 
finaliza Veras.

Presidente do sindinfor, Fábio veras de souza
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Com o objetivo de apresentar as principais 
obrigações ambientais aplicáveis às atividades 
industriais em Minas Gerais e debater as me-
lhores práticas de prestação das informações 
aos órgãos ambientais, a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
realizou dias 22 e 23 de fevereiro, o Workshop 
de Obrigações Legais Ambientais 2021. O 
evento é realizado anualmente pela Federa-
ção, em parceria com os órgãos ambientais 
de Minas Gerais e da União.

“O objetivo é levar informações para os 
empreendedores sobre o que é preciso fazer 
para se adequarem. Na questão ambiental, 
o melhor trabalho sempre será o preventivo 
e o workshop vai nessa direção, como atuar 
antes do problema e atender a legislação. 
Ao conhecer as obrigações legais, o indus-
trial terá mais segurança jurídica, evitando 
a probabilidade de amanhã ser autuado”, 
disse o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

O líder industrial destacou ainda a 
competência e responsabilidade do trabalho 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
que neste ano já trouxe dois importantes 
decretos como o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) e o de tratamento térmico 
na decomposição de resíduos sólidos. “Essas 
medidas contribuem para que o estado te-
nha um ambiente melhor e mais protegido 
e as empresas terão maior possibilidade de 
reciclar seus resíduos e evitar esse passivo 
ambiental”, destacou Roscoe.

grande arcabouço de normas é desafio

A secretária da Semad, Marília Carvalho 
de Melo, contou que o estado de Minas 
Gerais tem 4.200 normas ambientais, o que 
reforça a necessidade de atuar no sentido de 
promover maior eficiência entre essas regras.

“Quem quer se regularizar e encontra esse 
número, vê a burocracia como um entrave. 
Percebemos que algumas normas, às vezes, 

se contradizem, ouvimos isso no dia a dia de 
pessoas que precisam dos serviços do meio 
ambiente. Temos que pensar como os instru-
mentos legais poderão proporcionar a melhora 
ambiental. Com essa quantidade de normas, a 
energia que se gasta para as entender é maior 
do que a necessária para o desenvolvimento de 
um empreendimento”, pontuou Melo.

E no âmbito nacional, a situação é ainda 
mais complexa. Segundo o superintendente 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
em Minas Gerais, Ênio Marcus Brandão Fon-
seca, ao analisar questões federais, estaduais 
e municipais, o número chega a nada menos 
que 60 mil normas de natureza ambiental.

“Isso se torna de difícil aplicação e 
essa questão da quantidade tão grande de 
normas nos mostra que é preciso raciona-
lizar para ter maior efetividade possível na 
proteção do meio ambiente. Não adianta 
ter normas, se não puderem ser aplicadas 
com eficiência e produtividade por aqueles 
que têm que cumprir as regras”, afirmou o 
superintendente do Ibama em Minas.

O presidente do Conselho de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
da Fiemg, Mário Campo Filho, reforçou a 
importância de discutir as obrigações legais 
para a promoção do desenvolvimento em 
Minas Gerais. “Nosso papel é disseminar as 
propostas importantes que poderão ajudar 
no normativo ambiental do estado de Minas 
Gerais. Serão dois dias de discussões impor-
tantes e espero que todos possam participar 
ativamente”, disse Campos Filho.

Ao longo dos dois dias de trabalho, especia-
listas da área abordaram temas como a regula-
rização ambiental com base no licenciamento 
estadual e municipal; o Cadastro Técnico Federal 
do Ibama (CTF) e o Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR); a Gestão de Recursos Hídricos 
com outorga e cobrança dos recursos hídricos; 
e a Gestão Florestal pelo Programa de Regulari-
zação Ambiental e Atos Autorizativos.

Almg economiza r$ 80 milhões
para aplicação na área da saúde
Recursos poupados durante o ano de 2020 foram devolvidos ao Poder Executivo

A Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) devolveu ao Poder Executivo, no 
dia 23 de fevereiro, R$ 80 milhões econo-
mizados pelo Parlamento mineiro durante 
o ano de 2020. Em solenidade realizada 
no Salão Nobre, o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus (PV), realizou 
pessoalmente a entrega dos recursos ao 
governador Romeu Zema (Novo), por meio 
de um cheque simbólico.

Agostinho afirmou que a Assembleia 
cumpre sua obrigação ao contribuir para 
o enfrentamento da pandemia e outros 
recentes desastres, tais como as chuvas e 
inundações que já causaram mortes no 
interior de Minas, neste fevereiro de 2021. 
“Em meio a tantas adversidades que en-
frentamos em nosso Estado, é um dever 
de todos contribuir”, declarou o deputado, 
acrescentando que a economia resulta de 
um esforço de todos os 77 parlamentares e 
também dos servidores.

Zema afirmou que o montante econo-
mizado pela Assembleia será integralmente 
destinado à área da saúde, principalmente 
tendo em vista que os repasses federais 
para o setor ainda não chegaram em 
2021. “Quero agradecer enormemente 
essa ajuda, que vem em um momento tão 
oportuno. Agradeço essa economia, que é 
um exemplo para todo o Brasil”, afirmou o 
governador.

Ele disse que os R$ 80 milhões devem fi-
nanciar a demanda crescente de atendi-
mentos em enfermarias e unidades de 
tratamento intensivo (UTIs) decorrente do 
recrudescimento da pandemia de COVID-19 
em Minas e no País.

Ainda sobre a pandemia,  Zema admitiu 
a possibilidade de que Minas, junto com ou-
tros estados, adquira diretamente vacinas 
contra o novo coronavírus, caso o governo 
federal não forneça os imunizantes em um 
ritmo adequado. Essa compra direta foi 

autorizada nesta mesma terça-feira pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Apesar disso, o governador afirmou 
que a União se comprometeu a repassar 
para Minas, no próximo mês, o triplo de 
vacinas que o Estado recebeu em janeiro 
e fevereiro. Sobre a questão, o deputado 
Agostinho afirmou que os R$ 80 milhões 
economizados possibilitariam a compra, 
por Minas Gerais, de mais de 4,7 milhões 
de doses de vacinas.
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Fiemg: evento apresenta a empreendedores
as principais obrigações ambientais em minas

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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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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AMM e Sebrae promovem
a 6ª edição do Webinário

O dia 23 de fevereiro, data em 
que é celebrado o “Dia Nacional 
do Movimento Municipalista Bra-
sileiro”, foi dedicado, também, à 
sexta edição do webinário “Novos 
Prefeitos Empreendedores”, com 
as lideranças municipais e empre-
endedores da regional Norte. No 
evento, os prefeitos e servidores 
municipais tiveram acesso aos 
serviços da Associação Mineira 
de Municípios (AMM) e do Sebrae 
como parceiros das cidades para 
a construção de políticas públicas 
de desenvolvimento econômico 
e de melhoria do ambiente de 
negócios.

Além disso, os participantes 
tiveram palestras técnicas sobre 
desenvolvimento econômico 
local, instrumentos de gestão e 
indicadores de desenvolvimento, 
governança e planos de desenvol-
vimento, além da apresentação 
das ações do Guia do Prefeito 
Empreendedor e do Programa 
Cidade Empreendedora.

A abertura de evento contou 
com a participação do diretor técni-
co do Sebrae Minas, João Cruz; dos 
gerentes do Sebrae; de prefeitos, 
vice-prefeitos e secretários munici-
pais da região; com a mediação do 
coordenador-geral de Comunicação 
da entidade, Lu Pereira.

Na avaliação do diretor técni-
co do Sebrae Minas, João Cruz, 
a parceria com a AMM reforça o 
trabalho do Sebrae e oferece mais 
oportunidades de desenvolvimen-
to regional aos municípios. O dire-
tor reforça, ainda, que os eventos 
seriam feitos presencialmente e 
as duas entidades mantiveram o 
projeto no ambiente virtual para 
auxiliar e apoiar os prefeitos e 
secretários neste momento de 
pandemia e dificuldades na ges-
tão dos municípios com poucos 
recursos e grandes desafios.

Para o presidente do Sebrae 
Nacional, Carlos Melles, em vídeo 
enviado, diretamente de Brasília, 
especialmente para o evento, o 
Sebrae tem produtos muito bons 

para ajudar no processo de desen-
volvimento dos municípios, seja por 
meio da sala do empreendedor, 
seja por meio das reuniões ou dis-
cussões. “Reforço, aqui, a importân-
cia da participação de todos, para 
estarem presentes nos eventos.”

O presidente da AMM e 1º 
vice-presidente da CNM, Julvan 
Lacerda, que está em Brasília para 
a comemoração do “Dia Nacional 
do Movimento Municipalista Bra-
sileiro”, destaca que os gestores 
que assumiram em 2021 terão 
muitos desafios pela frente e pre-
cisam de apoio e conhecimento 
para conseguirem administrar 
suas prefeituras. O gestor reforça 
a importância dos trabalhos da 
AMM e das microrregionais para 
o fortalecimento das ações mu-
nicipalistas.

Esta foi a sexta edição do we-
binário “Novos Prefeitos Empreen-
dedores”, que irá percorrer todas 
as nove regionais do Sebrae no 
Estado, envolvendo, também, as 
microrregionais.

Palestras

Seguindo a programação do 
evento, foi apresentado o painel 
“Cidades empreendedoras”, con-
duzido pelos técnicos dos Sebrae 
Minas. O gerente da unidade de 
articulação para o desenvolvimen-
to econômico do Sebrae Minas, 
Alessandro Chaves, falou sobre 
“Desenvolvimento econômico 
local”. Na apresentação, entre 
outros temas, o técnico destacou 
o lançamento do Guia do Prefeito 

Empreendedor e o programa Ci-
dade Empreendedora. Alessandro 
frisou, ainda, que o desenvolvi-
mento econômico é importante 
para aumentar o estoque de 
riqueza do território, melhorar a 
renda de todas as pessoas, por 
meio de salários, benefícios e ati-
vidade empreendedora, e traba-
lhar a sustentabilidade ambiental, 
social e econômica.

A segunda palestra ficou sob a 
responsabilidade de Felipe Bran-
dão, gerente da unidade de inte-
ligência empresarial do Sebrae 
Minas, para apresentar o tema: 
instrumentos de gestão e indi-
cadores de desenvolvimento. Na 
apresentação, o gerente destacou 
os desafios dos municípios no pe-
ríodo da pandemia do coronavírus 
em diferentes pontos da atividade 
econômica, com o fechamento 
de empresas e queda no nível 
de emprego. Ele frisou, ainda, a 
importância das receitas próprias 
dos municípios para geração de 
renda e desenvolvimento social.

A última palestra ficou a cargo 
do gerente regional norte do Se-
brae Minas, Cláudio Luiz de Souza 
Oliveira, que falou sobre o tema: 
Governança e planos de desenvol-
vimento.  O gerente apresentou 
dados da agropecuária da região, 
do investimento em educação, 
por meio de escolas e faculdades, 
entre outras questões. Ele destacou, 
ainda, a importância de os prefeitos 
terem comportamento empreende-
dor para desenvolver os municípios 
e de políticas para desenvolver as 
micro e pequenas empresas.
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Contribuições – Esta não é a 
primeira vez que o Poder Legislativo 
devolve, aos cofres públicos, recur-
sos economizados durante a atual 
legislatura. Durante solenidade 
realizada em 16 de dezembro de 
2019 para entrega de relatório sobre 
o 2º ciclo do Assembleia Fiscaliza, 
o presidente Agostinho formalizou 
a devolução, ao Poder Executivo, 
de R$ 46 milhões economizados 
pelo Parlamento em 2019.

Na ocasião, os deputados recomenda-
ram ao Poder Executivo que os recursos 
fossem investidos na área da saúde, ainda 
antes que a pandemia chegasse ao Brasil. A 
economia alcançada em 2019 foi resultado, 
sobretudo, de uma redução dos desloca-
mentos pelo Estado e de adaptações na 
gestão da instituição.

No início de 2020, outras iniciativas da 
Assembleia para ampliar os investimentos 
públicos em saúde foram o remanejamento 
de emendas parlamentares, em um valor de 
R$ 300 milhões, e a destinação de quase R$ 
2 milhões para o financiamento de consultas 
médicas e outras ações promovidas pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/?albPos=1
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mAis um restAurAnte encerrA
As AtividAdes

dePutAdo FederAl Quer PArentes 
em cArgos PúBlicos

AumentA A Produção de lixo
Pelo BrAsileiro

Mais uma notícia triste para a gastronomia mineira. 
O tradicional restaurante italiano D’ Agostim Di Paratella, 
inaugurado em 2017, e localizado no bairro de Lourdes, 
anunciou o fim de suas atividades. Esse é mais um dos 
inúmeros estabelecimentos da capital mineira que encer-
rou o funcionamento durante a pandemia. O restaurante 
era conhecido pela tradicional gastronomia italiana e 
comandado pelo chef Matheus Paratella. O seu ambien-
te era inspirado nas famosas trattorias italianas, com 
ambiente bastante intimista. Assim como a maioria dos 
bares e restaurantes da capital, os proprietários disseram 
que a decisão de fechar foi devido à instabilidade do setor 
e as dificuldades encontradas desde o início da pandemia. 
Isso é lamentável para a nossa economia, já que se perde 
dinheiro e empregos.

O Brasil passando por um dos momentos mais difíceis 
de sua história com a pandemia do coronavírus e o líder do 
governo na Câmara Federal, Ricardo Barros (Progressistas-
-PR), defendeu a contratação de parentes de políticos para 
cargos públicos. Diversos políticos já foram punidos por essa 
prática que é chamada de nepotismo e está proibido pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) há décadas. Vale lembrar 
que esse deputado já é investigado por crime de corrupção 
e lavagem de dinheiro. Além disso, foi muito criticado por 
defender que se escreva uma nova Constituição, alegando 
que ela só tem direitos e não deveres do cidadão. A atitude 
causa nojo e é de uma imoralidade que ele jamais poderia 
representar o povo no Congresso. Isso demonstra que 
grande parte da classe política quer se manter no poder 
somente para se enriquecer, ao invés de prestar um bom 
serviço para a população que os elege.

Parece inacreditável, mas o brasileiro está produzindo 
cada vez mais lixo. São cerca de 1,5 milhão de toneladas por 
semana, o equivalente a quase sete navios de cruzeiro. Esse 
dado é da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
(Abrelpe). A produção de lixo plástico também cresceu. Somos o 
4º maior produtor do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, 
China e Índia. Só para se ter uma ideia, das mais de 79 milhões 
de toneladas de lixo geradas em 2019, 40% foi descartado 
incorretamente, ou seja, em aterro controlado ou lixão, que são 
prejudiciais ao meio ambiente. O destino adequado do lixo é nos 
aterros sanitários, porque evitam que os líquidos contaminados 
do lixo cheguem aos lençóis freáticos. É preciso aumentar a 
coleta seletiva nos municípios brasileiros, mas a população 
também tem que fazer a sua parte fazendo o descarte correto.

c A n A l   A B e r t o

vicente Amorim, valdez maranhão, deputado
mauro tramonte, e geraldo madureira

mais de 100 leitos de enfermaria
serão abertos em uberlândia

Diante do avanço do contágio 
por COVID-19 e o consequente 
aumento no número de casos, a 
Prefeitura de Uberlândia abrirá 
leitos de enfermaria nas depen-
dências do Hospital Municipal 
para garantir atendimento das 
demais enfermidades da popula-
ção e determina novas medidas de 
combate à disseminação do vírus 
na cidade. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Odelmo Leão (PP) durante 
coletiva de imprensa na sala de 
reunião do Centro Administrativo.

Nos moldes de um hospital 
de campanha, a gestão municipal 
abrirá gradativamente 108 leitos 
para garantir que a população que 
apresentar demais enfermidades 
continue sendo atendida, já que o 
pronto-atendimento das Unidades 
de Atendimento Integrado (UAIs) 
estão superlotados.

“Entrei em contato com o Mi-
nistério da Saúde e relatei todos 
os problemas da cidade. Diante 
da superlotação das UAIs, enten-
demos que a melhor solução neste 
momento para não deixar a popu-
lação sem outros atendimentos é 
abrir um hospital de campanha 
dentro do Hospital Municipal”, 
anunciou o prefeito.

A iniciativa de usar as depen-
dências do Hospital Municipal em 
vez de usar o Arena Sabiazinho é 
para otimizar e facilitar os aten-
dimentos, conforme explicou o 
secretário de Saúde, Gladstone 
Rodrigues da Cunha. “O local tem 

toda a estrutura que precisamos, 
como médicos, enfermeiros, remé-
dios e oxigênio. Além de permitir 
usar até o estacionamento, se pre-
cisar. Vamos abrir esses leitos para 
acolher as pessoas que precisam 
de atendimento sem ser COVID-19, 
já que as UAIs estão sendo a porta 
de entrada destes casos. Preci-
samos separar para evitar novos 
contágios”. 

Ainda durante a coletiva, Odel-
mo anunciou novas restrições para 
evitar a disseminação do vírus na 
população. Desde o dia 23 de feverei-
ro, das 20h às 5h, apenas farmácias 
poderão permanecer abertas. Fora 
deste horário, podem abrir apenas 
os estabelecimentos que estão per-
mitidos pela Fase Rígida do Plano 
Municipal de Funcionamento das 
Atividades Econômicas (PMFAE).

odelmo leão: “entrei em contato com o ministério
da saúde e relatei os problemas da cidade”

Juiz de Fora recebe escola com
modelo inovador de ensino

Pais que moram em Juiz de 
Fora e que desejam proporcionar 
uma experiência de imersão em 
um segundo idioma, já podem 
contar com um dos melhores 
modelos educacionais do mundo, 
o canadense. A Maple Bear, rede 
com 157 escolas no Brasil, está 
abrindo uma sede na cidade, 
com vagas para turma de 2021, 
com foco em alunos a partir dos 
14 meses até 4 anos. A escola 
inicia com a educação infantil, 
mas irá expandir as séries con-
forme o crescimento contínuo, 
podendo chegar até o ensino 
médio em anos futuros. Em nível 
nacional, a rede tem mais de 25 
mil estudantes, nos ciclos infantil, 
fundamental e médio.

O grande diferencial é o mo-
delo de ensino canadense, que 
está posicionado em primeiro 
lugar entre os países de língua 
inglesa no Programa Internacio-
nal de Avaliação de Estudantes 
(Pisa), exame realizado pela 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) considerando avaliações 
envolvendo matemática, ciências 
e interpretação de texto. Este pa-
drão é baseado em três pilares: bi-
linguismo por imersão, supervisão 
de educadores canadenses e pro-
grama acadêmico.

A Maple Bear promove uma 
verdadeira imersão do aluno, 
desde cedo, na segunda língua, 
ou seja, não se trata apenas de 

ensinar o outro idioma como um 
adendo no contraturno ou inserido 
na grade como disciplina isolada. 
Neste sistema, se reproduz a forma 
com que aprendemos a língua 
mãe, inicialmente com um período 
de simples exposição ao idioma, 
para primeiro escutar e ir compre-
endendo as primeiras palavras, 
sons e entonações. Depois, paula-
tinamente, vem a questão da fala, 
com interações mais simples e, em 
seguida, com maior complexidade. 
Neste cenário, a necessidade de 
falar e interagir com o meio e os 
colegas é o grande impulsionador 
da aprendizagem, contando tam-
bém com o incentivo e orientação 
dos professores. 

Nas escolas da rede, até os 4 
anos, 100% das interações e aulas 
são realizadas no idioma america-
no, com 5 anos é introduzida a lín-
gua materna em proporção 75% 
em inglês e 25% em português, 
e a partir dos 6 anos em diante 
(ensino fundamental) passa a 
ser 50% e 50%, com metodologia 
canadense alinhada às diretrizes 
curriculares brasileiras. De forma 
geral, os alunos costumam ter 
um inglês fluente já a partir dos 
5 anos.
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15 anos do Buteco do maranhão

vacina contra demência e Alzheimer. A sonhada 
vacina contra demência e Alzheimer chegou a sua 
última fase e deverá ser testada em humanos 
até 2022. Desenvolvida por pesquisadores dos 
EUA e da Austrália, o imunizante apresentou 
ótimos resultados após os testes em ratos serem 
bem-sucedidos. A demência e o Alzheimer são 
declínios cognitivos ocasionados pelo acúmulo de 
determinadas proteínas no cérebro, ocasionando 
danos neurológicos. A vacina promete eliminar 
a concentração dessas proteínas e interromper a 
neurodegeneração. Nos ratos, os problemas cere-
brais com as mesmas características do Alzheimer 
foram eliminados e a deficiência foi regenerada. A 
chegada de um imunizante auxiliará bastante no 
combate da doença, já que os tratamentos atuais 
são com medicamentos que só ajudam a retardar,  
mesmo assim sem garantia total. É uma grande 
conquista para o início dessa década. 

retorno às aulas presencias gera divergências. 
A volta das aulas presenciais em Belo Horizonte 
continua gerando muitas divergências. A prefei-
tura sinalizou para o retorno no início de março, 
caso os indicadores usados para controle do novo 
coronavírus, junto com as autoridades de saúde 
do município, permitam. Prestes a completar um 
ano de escolas fechadas, ainda não se chegou 
a um consenso para a reabertura dos estabe-
lecimentos de ensino. É normal que isso esteja 
gerando ansiedade nos pais, alunos, professores 
e demais trabalhadores. Mas não se pode tomar 
uma decisão precipitada neste momento de 
gravidade da pandemia. A realidade é que a taxa 
de transmissão da COVID-19 na cidade ainda está 
acima dos índices considerados seguros para a 
reabertura das escolas, segundo o próprio Comitê 
de Enfrentamento da Prefeitura.    

Flávio Bolsonaro tem ajuda do stj. O presidente 
Jair Bolsonaro está perto de conseguir livrar o 
filho, senador Flávio Bolsonaro, do escândalo das 
rachadinhas quando ele era deputado estadual 
pelo Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça 
anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal do 
herdeiro. Vale lembrar que para proteger o filho, 
Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, aparelhou 
a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), enqua-
drou a Receita e tentou extinguir o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Além 
disso, o Legislativo paralisou o Conselho de Ética 
do Senado e o Judiciário distribuiu liminares 
que o salvaram temporariamente. No STF, que 
o presidente sempre atacou, alguns ministros 
travaram a investigação por meses. Isso é uma 
vergonha, porque existem provas de que a conta 
do senador era abastecida com envelopes cheios 
de dinheiro, que pagavam até a escola das netas 
do presidente. O Ministério Público vai recorrer 
dessa decisão absurda.
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Chapa “América Série A” é eleita para o triênio
2021-2023 do Conselho de Administração

O América conheceu, no dia 
22 de fevereiro, os membros dos 
poderes sociais do clube para o 
triênio 2021-2023. Além da nova 
composição do Conselho de Ad-
ministração, foram igualmente 
os componentes do Conselho 
Deliberativo, do Conselho de Ética 
e Disciplina e do Conselho Fiscal 
para o triênio 2021-2023.

Os associados aptos a votar no 
pleito elegeram a Chapa “América 
Série A” para o Conselho de Ad-
ministração com um total de 123 
votos a favor. Houve ainda apenas 
1 voto em branco e 1 voto nulo. Os 
cinco novos membros são: Alencar 
Magalhães da Silveira Junior, que 
será o presidente do Conselho, 
Américo Gasparini Filho, Euler de 
Almeida Araújo, Glauco do Carmo 
Xavier e Ricardo Afonso Raso. A 
nova chapa tomará posse a partir 
do dia 1º de março.

O novo presidente do Conselho 
de Administração enalteceu a forte 
união entre os dirigentes e o obje-
tivo de continuidade de um bom 
trabalho já feito dentro do clube.

“Será um trabalho de conti-
nuidade, que começou há mais 
de uma década. O América é uma 
família só. É uma responsabilidade 
redobrada, tínhamos deixado o 
América na Série A em 2017 e 
pegamos o América na Série A 
agora. Quero agradecer muito ao 
Salum pelo trabalho por todo esse 
tempo, como também o Anderson 
Racilan, o (Marco) Batista, o Dower 

(Araújo) e o Fabiano Jardim. De 
igual modo, agradeço aos que es-
tão chegando com a gente para a 
nova gestão. É um desafio com ex-
pectativa muito maior, sabendo de 
todas as dificuldades, mas jogando 
o América para cima, mostrando 
que o América é um grande clube 
e cada vez melhor com a ajuda de 
todos”, declarou Alencar.

Para o Conselho Deliberati-
vo, Conselho de Ética e Disciplina 
e Conselho Fiscal participaram 142 
conselheiros. Com uma adesão 
histórica de 94% dentre todos os 
membros aptos a votar, o pleito 
desta noite ficou também marcado 
por ser a primeira eleição da história 
do futebol mineiro a ser realizada 
em plataforma virtual. A empresa 
especializada Tafner foi a respon-
sável por propiciar o pleito digital.

Flávio Drummond foi o pre-
sidente da Comissão Eleitoral no 
pleito atual. Ele comentou sobre 
o sucesso da eleição virtual e o 
grande envolvimento dos mem-
bros aptos a votar.

“Foi um período de duas se-
manas de trabalho intenso para 
levantarmos todas as informações 
requisitadas pelo pessoal da Taf-
ner. Mas foi muito gratificante, 
tivemos todo o apoio da admi-
nistração do Clube. Os associados 
entenderam que essa era a forma 
ideal para a realização da eleição 
dos novos membros dos poderes 
sociais do Clube. Tivemos uma 
grata surpresa de uma participa-
ção de 94%, um índice bastante 
alto que deixa todos bastante 
satisfeitos”, avaliou o presidente 
da comissão.

glauco xavier, ricardo raso, Alencar da silveira
junior, euler Araújo e Américo gasparini Filho
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diretoria do minas tenis clube recebe o
time tricampeão da taça Brasil de Futsal

gerente de futsal luiz Henrique taveira, presidente
ricardo santiago, vice-presidente carlos Henrique
martins teixeira e diretor de futsal sérgio versiani
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A diretoria do Minas recebeu, 
no dia 21 de fevereiro, no Minas I, 
o time minastenista que conquis-
tou de forma invicta o título de 
campeão da Taça Brasil de Futsal, 
no dia 20, em Tubarão (SC), com 
a vitória por 4 a 2 sobre o Foz Ca-
taratas (PR). 

O presidente Ricardo Vieira 
Santiago, o vice-presidente Carlos 
Henrique Martins Teixeira e o 
diretor de futsal Sergio Versiani 
parabenizaram a todos da equipe 
e comemoraram com os jovens jo-
gadores e com a comissão técnica 
a conquista do terceiro título do 
Minas na competição mais tradi-
cional do futsal brasileiro (2002, 
2012 e 2020). A taça é nossa!

o dia do título

Um dia que ficará marcado no 
coração e na memória da torcida 

minastenista. Assim como nas 
temporadas 2002 e 2012, a Taça 
Brasil de Futsal é do time da Rua 
da Bahia. Em um jogo digno de 
grande final, o Minas superou o 
Foz Cataratas (PR) de virada, por 4 
a 2. Com uma campanha histórica 
em Tubarão (SC), conhecida como 
a “cidade azul”, prevaleceram as 
cores do jovem time minastenista 
que conquistou, pela terceira vez, 
o título da competição mais tradi-
cional do futsal brasileiro.

O fixo Gabriel Ferro, autor do 
primeiro gol da partida, afirma 
que a sensação de escrever o 
nome na história minastenista é 
indescritível. “O que estou sentin-
do com a conquista deste título 
é maravilhoso. Nós trabalhamos 
e lutamos muito para alcançar 
nosso objetivo”, afirma o atleta. 
Emocionado, o técnico Peri Fuentes 

destacou a importância do feito 
com a jovem equipe. “Começar a 
temporada com um título desta 
envergadura e de tanta tradição 
é excelente, então só tenho que 
parabenizar a todos”, comenta o 
treinador.

Com o título, o 
Minas garantiu aces-
so para a Supercopa 
e, após as come-
morações, voltará 
às atenções para o 
próximo desafio que 
será disputado entre 
os dias 25 e 28 de 
fevereiro, em Soro-
caba (SP). Também 
estarão na competição o Dois Vi-
zinhos (PR), campeão da Copa do 
Brasil, e o Magnus (SP), campeão 
da Liga Nacional de Futsal (LNF). O 
vencedor da Supercopa automati-
camente estará classificado para 
a continental Copa Libertadores 
de Futsal.

A campanha

Para se confirmar como tricam-
peão da Taça Brasil, o Minas construiu 
uma campanha consistente e enfren-
tou seis desafios, conseguindo cinco 
vitórias e um empate. Além de contar 

com o melhor ataque 
e a melhor defesa da 
competição, com 22 
dois gols marcados 
e apenas quatro so-
fridos, o time minas-
tenista se destacou 
por ter se classificado 
para os play-offs na 
liderança do Grupo 
A e por ter aplicado 
três goleadas sobre a 

AABB (SP), o Unidos do Cruzeiro (DF) 
e o Unidos do Alvorada (AM).

Antes de chegar à grande 
final, o Minas teve que enfrentar 
duas vezes o Tubarão, time que 
jogava em casa por ser o anfitrião 
da competição. Na primeira fase 
as equipes ficaram no empate 

equipe minastenista foi recebida pela diretoria no minas i

minas é campeão das edições 2002, 2012 e 2020 da taça Brasil
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Com o título,
o Minas
garantiu

acesso para
a Supercopa

sem gols, mas na semifinal a 
vitória foi mineira, por 2 a 1. Na 
grande decisão, mais uma vez a 
personalidade do jovem elenco 

do Minas, com média de idade 
de 20 anos, prevaleceu sobre o 
Foz Cataratas (PR), carimbando 
o título na história minastenista.

taça Brasil de Futsal

AABB (SP) 1 x 4 Minas – Tubarão (SC)

Tubarão (SC) 0 x 0 Minas – Tubarão (SC)

Minas 7 x 0 Unidos do Cruzeiro (DF) – Tubarão (SC)

Tubarão (SC) 1 x 2 Minas – Tubarão (SC)

Minas 4 x 2 Foz Cataratas (PR) – Tubarão (SC)

Quartas de final

Fase classificatória

Minas 5 x 0 Unidos do Alvorada (AM) – Tubarão (SC)

semifinal

Final

O Campeonato Brasileiro 2020 
terminou dia 25 de fevereiro de 
2021, e a causa do adiamento 
foi a pandemia que paralisou as 
atividades por 3 meses, consequen-
temente as partidas foram estendi-
das. E o futebol não tem descanso, 
termina o Brasileirão e já come-
çam os campeonatos estaduais. 
      Aqui, em Minas, o Cam-
peonato Mineiro começou no dia 
27 de fevereiro e vai até o mês de 
final de maio, será a 107ª edição da 
principal divisão do futebol mineiro. 
O Atlético é o maior campeão com 
45 conquistas.  

O Módulo I será disputado por 
12 clubes em turno único. Todos os 
times jogarão entre si uma única 
vez. Ao fim das 11 rodadas, os qua-
tro primeiros colocados avançam 
para a fase final, enquanto os dois 
últimos serão rebaixados para o 
Módulo II em 2022. Já os clubes 
terminados entre 5º e 8º lugar 
disputarão o Troféu Inconfidência.

O Troféu Inconfidência e Re-
copa serão entregues aos clubes 
terminados de 5º a 8º lugares 
na primeira fase, que será nos 
mesmos moldes da fase final do 
campeonato: semifinais e final 
com jogos eliminatórios de ida e 
volta. O chaveamento será 5º x 8º 
e 6º x 7º. O ganhador da final con-
quistará o Troféu Inconfidência e 
terá o direito de disputar a Recopa 
do Interior contra o Campeão do 
interior, ou seja, o clube mais bem 
colocado ao fim do campeonato. 

Caso um dos times da capital (Amé-
rica, Atlético ou Cruzeiro) se sagrar 
Campeão do Troféu Inconfidência, 
a Recopa do Interior será disputada 
entre o Campeão do Interior e clube 
do interior mais bem colocado 
no Troféu Inconfidência.

Os times da capital como sem-
pre são os chamados “favoritos” 
por terem jogadores com mais 
qualidades e estruturas de treina-
mentos. Mas, os clubes do interior 
sempre aprontam, por isso, Atlético, 
América e Cruzeiro sempre pegam 
pedra dura nas partidas pelos está-
dios do interior. Este ano participam 
do campeonato, Uberlândia, Cru-
zeiro, Caldense, Tombense, Pouso 
Alegre, Coimbra, Atlético, Coimbra, 
Atlético, Boa Esporte, Patrocinense, 
Athletic.

As novidades são o Pouso 
Alegre e o Athletic de São João 
del-Rei, campeão e o vice campeão 
do módulo II respectivamente, ca-
íram o Villa Nova e o Tupynambas 

de Juiz de Fora, para o módulo II. 
     Infelizmente, com a pande-
mia, o público ainda não poderá 
assistir as partidas nos estádios. 
Que a vacina chegue logo e todos 
sejam vacinados e a vibração dos 
torcedores apaixonados pelos seus 
clubes voltem com seus gritos, 
agitos das bandeiras e faixas nas 
arquibancadas.

 O calendário do futebol brasi-
leiro também será agitado com os 
campeonatos estaduais, as Copas 
do Brasil, Libertadores, Sul Ameri-
cana, além das eliminatórias para 
a Copa do Mundo, com a seleção 
brasileira disputando vaga para  o 
Qatar 2022.  Emoção é que não 
vai faltar.

O futebol movimenta os bra-
sileiros, afinal é o esporte favorito. 
E o Edição do Brasil estará sempre 
ao lado dos clubes na valorização 
desse espetáculo. Vamos firme, 
mais um ano e que Deus ilumine a 
todos. Dias melhores virão!

D
iv

ul
ga

çã
o


	6026d1deebc7011fbbe662051498b80ce7a47e78b12fc3970a213dbb6cf8c42b.pdf
	c946da66c5324584240fa4b4e265df7b9ad9e092c68c2aef96dce5869a224bac.pdf
	6026d1deebc7011fbbe662051498b80ce7a47e78b12fc3970a213dbb6cf8c42b.pdf

