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Quase 10 mil comércios
foram fechados durante a
pandemia em Minas Gerais

P

ara além das perdas irreparáveis, os cálculos dos
prejuízos causados pela COVID-19 continuam estarrecendo. O dado mais recente do tombo econômico
de 2020 é da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC): em Minas Gerais,
foram fechados 9,55 mil estabelecimentos comerciais,
enquanto que, no nível Brasil, esse número se eleva para
75,2 mil apenas neste primeiro ano de pandemia. “É
muito nítido que, no lugar de alinhamento, nós tivemos
um antagonismo entre os governos federal, estadual e
municipal. Isso gerou uma insegurança gigante em termos de investimentos e trouxe uma série de problemas
para o comércio, setor que mais sentiu a crise”, critica o
professor de comércio exterior, Leandro Silva.
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Ritmo lento de imunização prolonga
duração da COVID-19 no Brasil

Nomes para compor uma
terceira via na sucessão
mineira são analisados

Vai completar 2 meses que começou a vacinação no país. Nesse tempo, pouco mais de 3,36% da população nacional tomou
pelo menos uma dose. O Brasil está caminhando a passos lentos
no processo, enquanto observamos os números de infectados
e óbitos baterem recordes. “Temos dois laboratórios que estão
começando a produção: Fiocruz e o Instituto Butantan. Porém,
ainda dependemos do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA),
um componente usado na fabricação, que vem do exterior. Esse
insumo é da China e fundamental para continuarmos o envasamento”, enfatiza Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira
de Imunizações (SBIm).

Quando o assunto é sucessão estadual só se fala em
dois nomes: governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito
Alexandre Kalil (PSD). No entanto, como o pleito acontecerá apenas no final de 2022, muitos acontecimentos
ainda vão nortear o tema daqui pra frente. Na avaliação
de especialistas, a política nacional terminará por forçar
o surgimento de uma terceira via em Minas. Os mais
lembrados no momento são o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM); o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP); o chefe do Executivo de Betim, Vittorio
Medioli (PSD); a mandatária de Juiz de Fora, Margarida
Salomão (PT); a prefeita de Contagem, Marília Campos
(PT), e o administrador de Montes Claros, Humberto
Souto (Cidadania).

Câncer do colo de útero
é a quarta causa de
morte feminina no país
A campanha Março Lilás tem como objetivo conscientizar a população sobre a atenção e o combate desse tipo
de câncer que é o terceiro mais comum entre as brasileiras
e a quarta causa de morte de mulheres no país. Segundo
a oncologista Flávia Rocha Paes, a doença é totalmente
erradicável. “Só depende das nossas atitudes. O principal
fator de risco é a infecção pelo vírus HPV, que é transmitido
sexualmente. Atualmente, já existe a vacina para as meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14”.
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Ator fala sobre resgate
do folclore nacional em
“Cidade Invisível”

Sobrecarga do trabalho remoto
pode fazer com que 30% das
mulheres peçam demissão

Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão

Para grande parte dos brasileiros, personagens clássicos
do folclore nacional como Saci e Cuca ficaram na infância.
Mas, foi nesse universo que Carlos Saldanha, criador da série
“Cidade Invisível”, produção brasileira da Netflix, apostou e
acertou para ambientar uma trama de suspense e mistério.
“Além de resgatar a magia do folclore, está apresentando
toda essa cultura para o mundo inteiro. Não tem como medir
o peso disso, é um convite para todos nós entendermos essas
forças da natureza e um aliado importante para um planeta
mais sustentável”, reflete Victor Sparapane, ator que interpreta Manaus na série.
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Uma pesquisa feita pela Kearney aponta que 30% das
mulheres podem deixar seus empregos por consequência
do estresse gerado pelo trabalho remoto. Os dados apontam que 30% delas mudaram para o modelo home office
desde o início da pandemia, outras 20% já trabalhavam,
principalmente em casa, e 50% continuaram a atuar no
escritório ou em outro local. Para a gerente sênior de
Recursos Humanos, Sandra Strongren, esse índice mostra
que o mercado pode não ter se adaptado a nova realidade. “Isso reflete o fato de as empresas mandarem os
colaboradores para casa sem flexibilizar o trabalho, uma
vez que home office não significa, necessariamente, isso”.
Economia – Página 4
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Entenda quais as consequências da demora
na vacinação contra a COVID-19 no Brasil
Qual é o maior desafio atual para imunizar a população?

Daniel Amaro

A

O primeiro é ter a vacina disponível. Nós estamos
com um quantitativo incompatível com o tamanho da
população brasileira, uma vez que elas estão sendo
importadas aos poucos. Agora temos dois laboratórios
que estão começando a produção: Fiocruz e o Instituto
Butantan. Porém, ainda dependemos do Ingrediente
Farmacêutico Ativo (IFA), um componente usado na
fabricação, que vem do exterior. Esse insumo é da China
e fundamental para continuarmos o envasamento. No
segundo semestre, vamos ter a confecção integral desses
imunizantes. Acontece que estamos no pior momento
da crise sanitária e deveríamos estar vacinando rapidamente as pessoas. A compra de vacinas é imprescindível,
bem como o produto pronto para aplicação imediata.

tão esperada vacina contra
a COVID-19 trouxe esperança
e alívio aos brasileiros. No
entanto, a demora e questões políticas
envolvendo a compra do imunizante,
assim como denúncias de fura-fila e
desconfiança sobre a eficácia e segurança, também tem tirado o sono das
pessoas. A vacinação começou oficialmente no Brasil no dia 17 de janeiro. Até
o fechamento desta edição, o país havia
imunizado 7,1 milhões de cidadãos com
pelo menos uma dose, correspondendo
a 3,36% da população nacional.
O número pode até parecer alto, mas
o ritmo está a passos lentos. Enquanto
isso, o Brasil vive o pior momento desde
o início da pandemia, batendo recorde
diário de mortes. Com o crescimento no
número de casos e óbitos, assistimos o
colapso na saúde púbica, culminando
com a falta de leitos e até de oxigênio nos
hospitais. Para falar sobre esse assunto, o
Edição do Brasil conversou com Mônica
Levi (foto), diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Essa demora traz que consequências?

Reprodução/JN

O principal é a piora da situação que estamos vivenciando. Os casos estão aumentando, óbitos que poderiam
ser evitados se a população estivesse sendo imunizada.
Isso só vai prolongando a pandemia. As únicas ferramentas que temos para reverter o quadro é lockdown e
a vacinação em massa. Nessa velocidade atual na qual
imunizamos os grupos de risco de morte pela doença na
sua forma grave, estamos apenas dando uma proteção
a esses indivíduos. Mas isso não reflete na melhora do
cenário epidemiológico no país, porque não é um número
suficiente que permita diminuir a circulação do vírus.

Por que tanta gente tem medo de tomar
a vacina?
Historicamente, o brasileiro acredita na eficácia
do produto e a maior parte deseja se vacinar contra a
COVID-19. Mas nós somos bombardeados o tempo todo
por fake news que geram insegurança, medo e tabus. A
pandemia trouxe uma enorme quantidade de informações falsas circulando na rede sobre o imunizante, mas
nenhuma delas possui qualquer embasamento. Muitos
ainda acreditam em tratamento precoce, quando, na
verdade, já foi descartada essa possibilidade. Outro
fator é que as pessoas pensam que a vacina não é
segura. Apesar da urgência e aprovação em tempo
recorde, ela passou por todos os processos e fases de
liberação pelos órgãos regulatórios do mundo todo.

E são eficazes contra as variantes do
vírus?

“Mortes poderiam
ser evitadas se a
população estivesse
sendo imunizada”
Os imunizantes disponíveis no Brasil
protegem igualmente?
Não é possível fazer uma comparação. Atualmente,
temos duas vacinas disponíveis: Oxford/AstraZeneca,
em parceria com a Fiocruz, e CoronaVac, do Instituto
Butantan. Esta última gerou polêmica ao anunciar
uma eficácia geral de 50,38% para qualquer forma
de COVID. Vale ressaltar que esse resultado significa
que as pessoas têm menos chances de adoecer, mas,
mesmo se acontecer, será uma forma menos grave e
sem a necessidade de internação e até mesmo chegar
a óbito. Ela também tem 78% de eficácia na prevenção
para casos leves, com sintomas e sem internação.
Essa foi uma vacina testada em profissionais da
linha de frente. Por essa razão, não podemos comparar com a da Oxford/AstraZeneca que foi analisada
em idosos e pessoas que ficaram em isolamento
sem tanta exposição ao vírus. As circunstâncias das
duas são diferentes e não existe uma pior ou melhor
do que a outra. O fato importante é que não houve
internação e morte entre os vacinados.

As vacinas possuem validade?
Essa é uma pergunta que vale milhões. Nós conhecemos pouco sobre a COVID-19 e não sabemos qual
a duração dos anticorpos de quem já se infectou. Por
isso, a recomendação é vacinar até mesmo aqueles
que já tiveram a doença. Existem estudos mostrando
entre 5 a 8 meses, mas ainda carecem de um maior
aprofundamento. As vacinas são novas e começaram
a ser aplicadas há poucos meses. O tempo que vai durar os anticorpos gerados pelo imunizante é questão
de vigilância e acompanhamento da população vacinada. Se pudermos proteger as pessoas das formas
graves, das internações, evitar mortes e ocupação de
leitos de UTIs, podemos sair desse colapso na saúde.

Esse é um agravante que também necessita
de mais pesquisa. Análises com as variantes do
Reino Unido e da África do Sul, essa última muito
parecida com a nossa, apontaram que as vacinas
têm uma resposta de anticorpos reduzida. Só
que a proteção contra a doença é mais complexa. Estamos falando de estudos in vitro, onde o
plasma do convalescente ou vacinado é pego e
colocado com o vírus para ver a neutralização
que acontece.
No entanto, isso não quer dizer que reflita na
proteção real, pois a imunidade contra a COVID
não depende apenas dos anticorpos. Existe a
chamada imunidade nata, que são as barreiras
de defesa que todo mundo tem e independe de
qual é o agente. Também temos a imunidade
celular, que não são medidas pelos testes de
anticorpos. Será preciso ver na vida real se as
pessoas estão adoecendo porque a vacina não
funcionou.

Em quanto tempo será possível perceber queda no número de infectados e
mortes?
Veremos isso acontecer quando tivermos um
percentual elevado de pessoas vacinadas. Israel,
por exemplo, tem 51% da população imunizada
com a primeira dose e 36% com as duas. Eles já
possuem dados mostrando redução de internações
e mortes. Essa percepção não depende apenas da
vacinação. Os cidadãos precisam cumprir as medidas de isolamento e distanciamento social, evitar
as aglomerações, assim como manter o uso de
máscaras o tempo todo e o hábito de higienização
das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Isso
até alcançarmos a chamada imunidade de rebanho, quando o vírus perde força e não consegue se
multiplicar, devido a grande quantidade de pessoas
imunizadas e com anticorpos. A gente precisa vacinar pelo menos cerca de 60% a 70% dos brasileiros
para conseguirmos reduzir a transmissão.

EDITORIAL

Hyé Ribeiro

Profissões de hoje e do futuro

A

taxa de desemprego no Brasil no final de fevereiro aponta para
um percentual próximo a 14%, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Porém, esse número pode galgar para
o patamar de 17% até o fim de 2021, conforme dados fornecidos
pelo Fórum Econômico Mundial (FEM). Em uma projeção, autoridades do FEM
preveem que, até 2030, 85 milhões de vagas de trabalho serão extintas, mas,
concomitantemente, serão criados 95 milhões de novos postos por conta do
avanço da tecnologia, ou seja, o montante será positivo.
Deste modo, valerá então a disseminação dos estudiosos de que o mundo
será reinventado pós-pandemia. É óbvio que poderá ocorrer muito ranger de
dentes e cenas de desespero, pois não se trata de uma adequação fácil. Falando
assim, até parece uma previsão bíblica, mas, indubitavelmente, estamos caminhando para uma nova era no que diz respeito à humanidade.
O ser humano desde Adão e Eva passou ser obrigado a buscar o seu próprio sustento. Só que nesses milhares de anos, o homem foi se sofisticando
e a invenção do dinheiro o tornou, efetivamente, competitivo, concentrando
o seu bem-estar e de sua família no resultado do esforço diário. Se a regra é
trabalhar para garantir o futuro, enfim a própria sobrevivência das pessoas
aduziu-se a uma vaidade de consumo exagerado.
Se para a vida seguir é necessário haver emprego, descrevo boas novas:
segundo o FEM, no futuro, haverá a preservação do mercado de trabalho do
designado primeiro emprego, notadamente em vagas no comércio, serviços,
turismo e hotelaria, que geram renda e possibilidade das classes mais baixas
conseguirem estudar para mudar de vida e ter uma ocupação melhor.
Ainda 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 agricultura e da indústria. 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, além disso, caíram desproporcionalmente
nos setores mais afetados pela pandemia, como comércio e serviços, hospitalidade, varejo e turismo. Os redundantes são os que terão a formação
impactada pela transformação digital.
No entanto, nem tudo é positivo. A análise revela ainda a real possibilidade de funções desaparecerem em um futuro próximo, como é o caso de
funcionários do serviço postal, representante de vendas e atacado, gerente
de relacionamento, caixas de bancos e funcionários relacionados. Fora isso,
o relatório revela que será necessária uma reciclagem para engenheiros de
plataforma, cloud engineer, consultor de nuvem, coordenador de mídia digital, produtor de conteúdo, especialistas em inteligência artificial, cientistas
de dados e etc.
As projeções futurísticas narradas aqui, ditas assim, são apenas números, mas na realidade, tudo isso pode representar exclusivamente um
mero exercício de mentes pensantes, afinal, nenhum cientista, médico ou
qualquer outro profissional foi capaz de prever tamanho flagelo chamado
novo coronavírus.
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É perseguição da imprensa
ou ausência de virtudes???
25.01.2021 - Jornal El Clarin: El Supremo autoriza la investigacion contra Pazuello.
12.02.2021 - Jornal El Clarin: La falta de oxigênio en el estado de Amazonas provocó colapso.
27.02.2021 - Jornal Nacional: Pazuello muda versão sobre crise na saúde do Amazonas.
27.02.2021 - UOL: Pazuello muda versão de quando soube da falta de oxigênio no Amazonas.
27.02.2021 - Jornal Nacional: À PF, Pazuello contradiz documentos oficiais.
19.05.2020 - Wikipedia: Pazuello liberou o uso da cloroquina para tratamento da COVID-19.
14.09.2020 - Wikipedia: Jair Bolsonaro anuncia Pazuello no cargo de ministro da Saúde.
18.02.2021 - Correio de Santa Catarina: Confederação Nacional dos Municípios pede saída de Pazuello do Ministério da Saúde.
11.07.2020 - Wikipedia: Ministro Gilmar Mendes acusa Exército Brasileiro de se associar a um genocídio.
27.07.2020 - Zero Hora: Pazuello: vacina contra COVID-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, será distribuída no Brasil entre
dezembro deste ano e janeiro de 2021.
11.01.2021 - Estado de Minas: Pazuello: ‘Vacinação vai começar no dia D na hora H’.
13.01.2021 - Estado de Minas: Depois do ‘dia D e hora H’, Pazuello diz que vacinação começa em janeiro.
17.02.2021 - Jornal da Paraíba: Prefeitos cobram cronograma da vacinação contra COVID-19 e “pedem a cabeça” de Pazuello.
19.02.2021 - IstoéDinheiro: Com demora de Pazuello, grupo de governadores tentará negociar com laboratórios.
06.01.2021 - Wikipedia: Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entra com pedido de impeachment contra o general Eduardo Pazuello
apontando “práticas delituosas, que afrontam a Constituição Federal, em especial o artigo 196, que afirma ser a saúde direito de
todos e dever do Estado”. A ABI também apontou que Pazuello é “complacente quanto ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra COVID-19, tais como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e azitromicina”. “O ministro Eduardo Pazuello
da repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas de seu cargo. Não só não
providenciou as imprescindíveis vacinas, como negligenciou até mesmo a aquisição de simples seringas para aplicá-las”.
01.03.2021 - Portal G1: Brasil tem 30.484 mortes por COVID-19 em fevereiro, 2º maior número em toda a pandemia.
02.03.2021 - Google: número de casos de COVID-19 no Brasil: 10.587.001.
02.03.2021 - Google: número de mortes por COVID-19 no Brasil: 255.720.
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Política nacional pode forçar a
terceira via na sucessão mineira

Carlos Viana, candidato?

Gustavo Bezerra

PMU

FVP

3
O senador Carlos Viana andou conversando com alguns
deputados estaduais sobre a possibilidade de se tornar candidato a governador no próximo ano. Esse foi o motivo pelo
qual ele foi aconselhado a deixar a presidência do PSD mineiro.
Cena única: A justificativa alegada por Viana, que se afastava do comando do partido para se dedicar mais ao parlamento,
não convenceu nem os mais ingênuos dos políticos.

Político em ascensão
Enquanto o senador Carlos Viana (PSD) foi convidado a
refletir sobre seu futuro político, outro mineiro, o suplente de
senador, Alexandre Silveira, agora presidente do PSD, está
com a estrada aberta para crescer politicamente, afinal, ele
tem boas ligações em Minas e Brasília, especialmente junto
ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM).

Silveira x Kalil
Vittorio Medioli é um político
de prestígio estadual

Eujácio Silva
Mesmo com as dificuldades acarretadas por
conta da pandemia, o tema relacionado às eleições
de 2022 tem pautado os meandros da política mineira. No início do ano, o prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PSD), nomeou o ex-presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
Adalclever Lopes, para ser seu secretário de Governo.
Semana passada, o governador Romeu Zema
(Novo) indicou o ex-deputado Gustavo Corrêa (DEM)
para assumir a Secretaria Adjunta de Governo. O
objetivo dos dois atos é buscar aproximação com os
deputados estaduais, pois como se sabe, os debates
a respeito do pleito majoritário mineiro passam,
inexoravelmente, pelos bastidores da ALMG.
Neste momento o tema sobre a disputa do próximo ano tem dois polos e os atores principais são
exatamente Kalil e Zema.

Mudanças no rumo
Na opinião de jornalistas e cientistas políticos
ouvidos por nossa reportagem, esse é o atual cenário, no entanto, os grupos nacionais podem mudar
o roteiro até o próximo ano. Na avaliação desses

Odelmo Leão pode ser uma
opção para a terceira via

Margarida Salomão
comanda Juiz de Fora

especialistas, de um lado, há influência das bases
ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, verso a oposição
de outro. Também nesta leva de domínio externo, até
mesmo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM), pode ser um divisor de águas, quebrando
a hegemonia vigente. Pacheco tem dito que não
pretende ser candidato ao governo mineiro, mas
sua postura política está bem avaliada em Brasília,
sendo um dos nomes mais badalados pela imprensa
nacional.
Para além dos nomes até então mencionados,
existe a possibilidade do surgimento de uma terceira
via, embora não tenha lideranças com o perfil de emplacar um projeto de envergadura, visando enfrentar
Zema e Kalil. Por causa disso, começa a se especular
sobre o convencimento de um prefeito das grandes
cidades para disputar o pleito.
Pensando nisso, é bom registrar que o influente presidente da Associação Mineira de Municípios
(AMM), Julvan Lacerda, já aposta em sua candidatura ao Senado. Excluído seu nome, passa-se
a listar outros prefeitos das maiores cidades. O
primeiro é do prefeito de Betim, Vittorio Medioli
(PSD), por se tratar de um político de prestígio
estadual. Entretanto, como é do conhecimento
da população, existe um elo entre projeto dele
e o de Kalil.

Na região metropolitana, surge ainda o nome
da prefeita de Contagem, Marília Campos. Filiada ao
PT, não se sabe da pretensão dela em se afastar do
município após uma forte campanha para retornar ao
comando da cidade. Outra aposta seria a prefeita de Juiz
de Fora, Margarida Salomão. Mas, ao que tudo indica,
há uma orientação partidária no sentido de que os
mandatos sejam cumpridos para a oxigenação da sigla.
Ou seja, se fosse hoje o pleito, o PT não teria candidato,
mas até o final do ano de 2022 tudo pode mudar.
Titular da Prefeitura de Uberlândia, Odelmo Leão
(PP), teria o perfil para caminhar na direção de se tornar uma opção nessa terceira via. Odelmo também é
um nome conhecido fora do seu município por ter sido
deputado federal por várias legislaturas, líder classista,
ex-secretário de Estado da Agricultura. Como se não
bastasse, ainda foi reeleito com uma margem de mais
de 70% dos votos. Além disso, ele é procurado constantemente tanto pelos defensores da candidatura de
Kalil como por membros do grupo de Zema.
Outro nome que aparece é o do prefeito de
Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania). Ele se
revelou um bom administrador e sua reeleição para
continuar por mais 4 anos no comando da cidade
foi com cerca de 80% dos votos. Porém, quando
o assunto é política e sucessão estadual, Souto se
esquiva de comentar.

Indagado sobre o fato do PSD ser comandado por Alexandre Silveira, atualmente um político sem mandato, o prefeito
Alexandre Kalil teria dito a amigos que não enxerga nenhum
problema, pois se trata de um nome experiente e que, ao final,
o projeto político há de convergir.

Futuro de Patrus
O grupo político ligado ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem
sondado o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), em relação ao seu
projeto político para 2022. Enquanto se aguarda o resultado dessa incursão, uma coisa tem ficado clara: Agostinho está próximo
ao projeto de Kalil e deverá ficar contra a possível candidatura
à reeleição do governador Romeu Zema (Novo). A conferir...

Pimentel e o PT
A recente estada do petista Fernando Haddad em Belo Horizonte foi uma ação do próprio partido, mas teve uma orientação
do ex-governador Fernando Pimentel. Ele acredita que está na
hora do partido começar a ter mais ações proativas, visando reconquistar os espaços junto às lideranças de diversos movimentos,
inclusive ao que diz respeito aos menos favorecidos. Na prática, Haddad será candidato a presidente e sua primeira visita foi a Minas.

Por mais 4 anos?
Deputado federal há mais de 30 anos, Mauro Lopes (MDB)
disse ao presidente do partido, deputado Newton Cardoso Júnior, que pretende disputar mais um mandato de 4 anos. Será?

Prefeitura de Montes Claros fecha 2020
com receita recorde de mais de R$ 1 bilhão

Enquanto o parque industrial de Betim cresce dia a dia,
em Contagem acontece justamente o contrário: o município
tem perdido, cada vez mais, o prestígio como cidade industrial.
Com a palavra, a prefeita Marília Campos (PT).
Fabio Marçal

Foi realizada no dia 26 de fevereiro, no plenário
da Câmara Municipal, a prestação de contas do município de Montes Claros referente ao 3º quadrimestre
de 2020, com a conclusão das receitas e despesas
de todo o ano.
A prestação de contas, que atende ao disposto na
Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade
Fiscal, foi apresentada aos vereadores e à população
por técnicos da Secretaria Municipal de Finanças.
Os dados apresentados mostram o bom momento da gestão financeira da prefeitura, apesar da
pandemia de COVID-19 que assolou o país no ano
passado. A receita realizada em 2020, pela primeira
vez na história, ultrapassou R$ 1 bilhão, totalizando
R$ 1.130.436.354,34. Deste total, a receita liquidada
foi de R$ 907.732.067,90, o que gerou um superávit
financeiro de R$ 222.704.292,44.
Em total de recursos próprios, a cidade apresentava, no último dia de 2020, o equivalente
a R$ 202.609.312,85, sendo que, deste total,
R$ 11.681.889,34 estão depositados diretamente
no Fundo Municipal de Investimentos.
Nos gastos com saúde e educação, o município
respeitou os limites mínimos estipulados pela Constituição Federal. Na saúde, cujo mínimo é de 15%, o
investimento de recursos próprios ficou em 19,68%.
Já na educação, que tem o mínimo constitucional de
25%, os investimentos foram de 25,32%.
Outro percentual legal respeitado foi o de despesas com pessoal. Bem abaixo do limite de 54%,

Desindustrialização à vista

Caminhoneiros chantagistas?
“Tudo que for feito para atender aos caminhoneiros ainda será
pouco. Volta e meia, eles fazem novas ameaças, realizam paralisações e travam as rodovias brasileiras. Tomaram gosto pela coisa e
se transformaram numa casta que, cada vez mais, vai chantagear
o governo federal. Mesmo com as recentes medidas para minimizar os impostos, não conseguirá atender plenamente à demanda
da classe”. Essa é a opinião do economista Ricardo Sennes.

Abandonados pelo governo
Especialistas brasileiros em economia garantem que, nessa
segunda onda da COVID-19, os pequenos e médios empresários
foram abandonados pelas políticas do governo federal. Ou seja,
tem muita gente vivendo uma amarga ressaca por conta dessa
realidade em todo o país. Cruz credo, gente!?

Secretário municipal de Finanças, Willian César Rocha (à direita)
determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o
gasto com pessoal ficou com 37,99% do orçamento.
Para o secretário municipal de Finanças, Willian
César Rocha, o município obteve um bom desempenho na gestão do orçamento, mesmo com os

desafios trazidos pelo coronavírus. “Tivemos grandes
dificuldades nos meses de abril e maio, em função da
pandemia. Contudo, a austeridade fiscal fez com que
a receita realizada, pela primeira vez, ultrapassasse
R$ 1 bilhão. Isso é um grande resultado”, destacou.

Assembleia recebe projeto que
autoriza uso de recursos da Vale
O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) recebeu formalmente, no dia 2 de
março, na Reunião Ordinária, projeto de lei de autoria
do governador Romeu Zema (Novo), que autoriza a
utilização de recursos oriundos de acordo judicial firmado com a Vale para reparação de danos causados
pelo rompimento da barragem da mineradora em
Brumadinho (região metropolitana de Belo Horizonte), que provocou 272 mortes, em janeiro de 2019.
O projeto foi entregue ao presidente da ALMG,
deputado Agostinho Patrus (PV), pelo governador, em
cerimônia realizada na Casa no dia 25 de fevereiro. Em
conformidade com o artigo 17 da Lei 23.751, de 2020, o
PL 2.508/21 solicita a abertura de crédito suplementar
ao orçamento fiscal do Estado de 2021 até o valor de
R$ 11,06 bilhões. A matéria será analisada na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), antes
de ir a Plenário em turno único.
A referida lei de 2020 determina que a utilização
de recursos provenientes de decisões judiciais relati-

Guilherme Bergamini

Montante de mais de R$ 11 bilhões refere-se à reparação de danos pelo rompimento da barragem em Brumadinho

Agostinho Patrus e Romeu Zema
vas ao rompimento da barragem em Brumadinho
necessita de autorização por meio de lei de abertura
de crédito adicional, não estando esses recursos
abrangidos no limite geral para a abertura de créditos
suplementares fixado originariamente no orçamento.

A reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais é prevista em termo judicial acordado entre a
Vale e o Governo de Minas e homologado pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), em 4 de fevereiro de 2021.
Os recursos serão usados para atender as despesas previstas em projetos de transferência de renda
e demandas diretas dos atingidos; investimentos socioeconômicos na bacia do rio Paraopeba; reparação
socioambiental integral; segurança hídrica; mobilidade; melhoria de serviços públicos; e reparação já
iniciada e medidas emergenciais. Tais despesas estão
detalhadas nos anexos do PL 2.508/21.
O projeto também autoriza o remanejamento
desse valor entre as diferentes finalidades até o limite
de 30% do total, observadas as regras previstas no
termo judicial. Em mensagem que acompanha a
proposição, o governador afirma que o termo judicial
não impede ou interrompe ações individuais de reparação ou a responsabilização penal e administrativa
da mineradora em foros próprios.

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

Telefone: (31) 99243-1100

E C O N O M I A
Deputados corporativos
“A recente prisão do deputado Daniel Silveira (PSL) vai
dia a dia oferecendo mais munição para que seus colegas de
parlamento fiquem amedrontados, transformando a Câmara
Federal numa verdadeira trincheira corporativa”. Essa é a avaliação do jornalista de Brasília, Merval Pereira.

Política em BH
Nos bastidores da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, os comentários dão conta que, desta vez, o parlamentar
Léo Burguês (PSL) será candidato a deputado estadual no
próximo ano. Atualmente, ele é líder do prefeito e já está em
seu 4º mandato.

Mais desenvolto
Políticos, especialmente os parlamentares estaduais com
militância no Norte de Minas, tem notado uma mudança de
comportamento do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto
(Cidadania). Segundo os comentários, neste renovado mandato, ele estaria bem mais desenvolto e menos ácido. Eu, hein!?

Isolamento forçado
“Aqui, em São Paulo, por ocasião das arruaças do Primeiro
Comando da Capital (PCC), a cidade ficou paralisada por dias
a fio. Naturalmente, foi um isolamento forçado pelo medo.
Agora, a população deveria se recolher para salvar suas próprias vidas, tendo em vista a COVID-19, já que esse é o melhor
remédio para combater a pandemia”. Opinião do reitor da
Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

Privatização dos Correios
Quando se aproximou do presidente da Câmara Federal,
Arthur Lira (PP), o prestigiado jornalista José Maria Trindade
ouviu a seguinte frase: “essa privatização dos Correios ainda
não está plenamente decidida”.
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30% das mulheres podem deixar empregos
por conta da sobrecarga do trabalho remoto
Reprodução/Internet
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U

ma pesquisa feita pela Kearney, empresa
de consultoria de gestão estratégica, apontou que 30% das mulheres podem deixar
seus empregos devido ao estresse gerado pelo
trabalho remoto. Os dados assinalam que 30%
delas mudaram para o modelo home office desde
o início da pandemia, outras 20% já trabalhavam,
principalmente de casa, e 50% continuaram a
atuar no escritório ou em outro local.
O objetivo do estudo foi entender como barreiras comuns para o avanço na carreira, incluindo
acesso a oportunidades, orientação, carga de trabalho, flexibilidade de cronograma e bem-estar
pessoal, foram afetadas pela mudança.
As mulheres analisadas asseguraram que
todos os obstáculos profissionais se tornaram
mais severos. Em particular, a carga de trabalho, acesso a importantes oportunidades
de desenvolvimento, motivação pessoal e
bem-estar. Houve ainda um declínio nesse
último quesito desencadeado por três fatores:
falta de flexibilidade de horário - entre aquelas
que estão atuando remotamente, 70% relataram não ter tido nenhuma mudança nesse
sentido ou redução no cronograma; dificuldade
de lidar com a carga de trabalho. Apesar de
apenas 5% terem afirmado aumento em mais
de 3 horas diárias, 42% delas em home office
reportam dificuldades em gerenciar o volume
de tarefas; e queda ao acesso a oportunidades
de desenvolvimento e evolução profissional.
Entre as respostas das entrevistadas, aparecem
afirmações como “o acesso a executivos-chave é
muito menor atualmente” ou “precisamos melhorar a comunicação e coaching da liderança”.
A gerente sênior de Recursos Humanos
Sandra Strongren explica que a sobrecarga

causada pelo home office trouxe mais estresse.
“Isso porque elas tiveram que somar tarefas
domésticas e cuidados com os filhos à rotina
de trabalho. Além disso, com a pandemia,
muitas deixaram de contar com o suporte de
assistentes que precisaram ficar em suas casas
por uma questão de segurança e saúde”.
Para ela, esse índice mostra que o mercado
pode não ter se adaptado ao trabalho remoto.
“Isso reflete o fato de as empresas mandarem
os colaboradores para casa sem flexibilizar os
afazeres, uma vez que o home office não significa, necessariamente, flexibilidade”.
A especialista acrescenta que as alternativas para evitar a evasão feminina passam por
entender como as mulheres estão se sentindo

e quais são de fato suas dores e necessidades.
“A empresa pode criar encontros virtuais e
individualizados a fim de ouvir cada uma,
por exemplo. Elas devem rever a forma como
avaliam seus colaboradores. É preciso analisar
resultados e entregas, mais do que o tempo que
gastam conectados em frente ao computador”.
O índice de mulheres com intenção de
deixar seus empregos pode impactar na
economia, isso porque o desemprego acaba
tirando o poder de compra desse importante grupo de consumidoras. “Além disso,
teremos um retrocesso, no que vem sendo
feito ao longo dos últimos anos, na busca
por igualdade e ambientes de trabalho mais
equilibrados,”, conclui.

Congresso conservador
Na opinião do ex-ministro e advogado João Santana, “o
Congresso Nacional do nosso país é extremamente conservador
e com um viés social”. Alguém entendeu essa frase, gente?

Maria Regina Paiva Duarte
Presidenta do Instituto Justiça Fiscal
sistemas@pr.comuniquese1.com.br

Guedes x Quartel
Irônico, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse que o problema não é a queda do ministro da Economia, Paulo Guedes,
algo cada vez mais real. “O drama vai ser o presidente Bolsonaro indicar para o seu lugar um coronel da ativa, representante das Forças Armadas Brasileiras. Afinal, o Ministério da
Economia não é um quartel”, esbravejou.

Militares em alta
Dia a dia, os militares vão ocupando espaço no governo
federal. Agora, já tem até coronéis reformados da Polícia Militar
assumindo superintendências regionais do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
um órgão extremamente técnico.

Tributar super-ricos garante auxílio
emergencial sem condicionantes

P

ressionados pela continuidade do
pagamento do auxílio emergencial,
o governo federal e o Congresso
Nacional encaminharam proposta para a
renovação. Mas, enganam-se os que pensam
que seria uma ação “do bem”. A condição
para aprovar um novo auxílio de R$ 250,00
mensais por 4 meses, é a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que retira a obrigatoriedade de gastar um
percentual mínimo em saúde e educação
nas três esferas de governo.
Mais do que uma manobra, uma verdadeira chantagem, é uma grande maldade
condicionar o auxílio ao encaminhamento
da PEC Emergencial (186/2019).
Imaginem: o Brasil, com enorme desigualdade e concentração de renda, com
o Sistema Único de Saúde (SUS) universal
atendendo 75% da população, cortar neste
tipo de gasto! Imaginem: 88% das crianças
estão em escolas públicas, que por pouco
não perderam os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), limitar ainda mais os gastos
com educação!
Não bastasse mais de 60 milhões na pobreza, 14 milhões de desempregados, mais
de 250 mil mortes por COVID e ainda sem
calendário de imunização, retirar recursos
públicos das áreas e das populações mais
vulneráveis!
Governo e Congresso sabem que há
recursos para pagar renda emergencial e
investir em políticas públicas tributando os
super-ricos que, historicamente, não pagam
nada ou são subtributados, deixando mais
de 50% da arrecadação vir de impostos sobre

o consumo, justamente pagos pelos que
menos têm. O sistema tributário perverso
precisa ser corrigido de forma urgente e
solidária para salvar vidas!
É absurdo e imoral que os privilegiados
de sempre, protegidos pela esfera política,
fiquem isentos num país à deriva sanitária,
econômica e humanitária, e considerar
normal que os super-ricos fiquem ainda mais
ricos, como provado pelos dados da Oxfam
ano passado, em que 42 bilionários aumentaram suas fortunas em mais de R$ 170
bilhões, em apenas 5 meses de pandemia.
Já vivemos o terror da Emenda Constitucional 95, que congela investimentos em
áreas sociais por 20 anos – a chamada PEC da
Morte, mostrando seu desolador efeito. Agora, outras duas PECs assombram ainda mais o
cenário obscuro da redução do Estado para os
mais pobres. Não só a PEC Emergencial, mas
também a PEC 188, chamada PEC do Pacto
Federativo. Não é por menos que a PEC 188
é também chamada a PEC do fim do mundo.
O presidente da Câmara, deputado
Arthur Lira (PP), disse no Twitter na última
semana que as duas PECs devem ser votadas
em março e serão um marco histórico nas
finanças públicas do país. Tem razão! Salvar
as finanças e matar as pessoas. É um marco
sem precedentes humanitários: na hora que
o Estado precisa salvar, vem asfixiar. E tendo
como fazer justiça fiscal, mover a economia
e promover igualdade, como provado pelo
estudo da Made/USP divulgado no mês de
fevereiro.
O governo e o Congresso insistem em
não propor o fim do Teto de Gastos, que
impede aumento de recursos em saúde e

educação. Cortar recursos nas áreas sociais
é a cantilena da salvação nacional!
Na verdade, atrasam ainda mais a recuperação da economia, quando deveriam
estar focados em programas para garantir
emprego e renda, dar recursos para quem
efetivamente movimenta a economia,
caso de quem foi beneficiado pelo auxílio
emergencial.
No primeiro pagamento do auxílio, que
foi de R$ 600,00, a contragosto do próprio
governo, que queria o valor de R$ 200,00,
foram beneficiadas mais de 60 milhões de
pessoas. Isso ajudou a reduzir a extrema
pobreza e aumentou o Produto Interno Bruto
(PIB), sendo, portanto, muito bom do ponto
de vista econômico também.
Quais os verdadeiros motivos dessa
perseguição ao Estado democrático, aos
princípios constitucionais? Talvez não encontremos todas as respostas, mas sempre
é bom reler o que disse, ainda em 2019, a
procuradora de Contas do Estado de São
Paulo, a professora Élida Graziane: “Sem
corrigir as distorções da regressiva matriz
tributária e do elevado estoque de renúncias
fiscais, tampouco sem cumprir os ditames
constitucionais sobre os limites da dívida
consolidada e mobiliada federal, a proposta
de desvincular, desindexar e desobrigar o
orçamento público traz consigo, a bem da
verdade, outra tríade ‘DDD’: desigualdade,
desonestidade e destruição constitucional”.
Precisamos todos dizer chega às PECs da
morte, do fim do mundo, ao teto de gastos,
à vergonha de ser um país tão desigual.
Precisamos mais do que nunca tributar os
super-ricos e salva vidar.

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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A escritora e publicitária Carla
Madeira tem participado das reuniões
virtuais. “Ali vejo a intensidade das
vivências, das trocas de percepções e
das emoções que se revelam durante
os encontros. O neurologista Oliver
Sacks diz que o nosso sistema sensorial não distingue a experiência vivida
no real, da experimentada provocada
pela leitura e artes. Isso significa que
ler é, de fato, viver. Nesses encontros
percebo como as pessoas reescrevem
e vivenciam uma história a partir das
experiências de cada um”, afirmou.

Rodas de Leitura

Carolina Pimentel: “Percebo que as pessoas querem compartilhar suas ideias”
Influenciadores digitais e crescentes
clubes virtuais de leitura têm ajudado
muitas pessoas a suportarem o isolamento social diante do agravamento
da crise do COVID-19. Mesmo em um
período de forte crise econômica, com
demissões e fechamento de livrarias,
pequenos grupos têm se reunido em
espaços virtuais para compartilhar suas
experiências literárias. “A literatura sempre teve um efeito profundo na minha
formação. Sempre quis ampliar meu
leque de histórias e compartilhar com
mais e mais pessoas. No isolamento,
ela se tornou uma grande companhia
para enfrentar tantos desafios”, destaca Carolina Pimentel, jornalista e
ex-presidente do Serviço Voluntário de
Assistência Social (Servas).   

Ativista literária e parceira de diversas iniciativas que estimulam o diálogo
e a troca de experiências entre leitores,
Carolina é responsável pela mediação
de clubes de leitura, e idealizadora
de projetos que valorizam o incentivo
ao hábito de ler e trocar ideias sobre
literatura.
Formada em comunicação e em
ciência da informação, ela explica
que o formato dos clubes facilita o
interesse de novos leitores. “Percebo
que as pessoas querem compartilhar suas ideias e precisam cada vez
mais de ambientes de valorização
do diálogo. Visões muitas vezes
diferentes ou divergentes criam
outra perspectiva sobre o que lemos
e ouvimos”.

Durante a sua gestão à frente do
Servas, entre 2015 e 2018, Carolina e
o Instituto Sempre um Papo idealizaram o projeto Rodas de Leitura com
a intenção de estimular o hábito de
leitura para as pessoas privadas de
liberdade no sistema penitenciário
da região metropolitana de Belo
Horizonte.
Em 2 anos, o projeto passou por
11 presídios mineiros, impactando
diretamente cerca de 400 detentos.
Com a contribuição de 32 voluntários
de diversas áreas, desde as artes,
filosofia, psicopedagogia, até direitos humanos e cidadania, o Rodas
de Leitura também fazia a doação
de livros para novas bibliotecas ou
acervos já existentes. “A leitura em
presídios permitiu aos parceiros e
voluntários uma visão muito ampla
e mais generosa sobre o ser humano.
Cada livro lido, cada resenha avaliada significava uma nova fonte de esperança para a sociedade”, lembra.

Arquivo pessoal

Divulgação

Literatura pode ser aliada
durante o isolamento social
Afonso Borges: “O projeto podia ter
outro nome: Carolina Pimentel”

Para o gestor cultural do Instituto
Sempre um Papo, o escritor e jornalista
Afonso Borges, responsável por convidar escritores consagrados no Brasil,
como Xico Sá, Leonardo Boff, Frei Betto,
Humberto Werneck, Luiz Fernandes de
Assis e Zulmira Furbino, “o projeto podia
ter outro nome: Carolina Pimentel. É
necessário dizer que foi ela a pessoa
responsável por articular com o Judiciário e outras instituições a viabilidade
dessa iniciativa. Não é simples levar um
escritor para um ambiente prisional.
Carolina, pessoalmente, se empenhou e
conseguiu, transformar, um a um, todos
os envolvidos em parceiros”, destacou
Borges, que lamenta a descontinuidade
do projeto na atual gestão.
“O Sempre Um Papo batalhava há
anos para contribuir com um projeto
como este e só conseguiu com a atuação
dela. Quer um resumo do que estou falando? Simples: pergunte se o projeto continua. A resposta não vai ser boa”, alertou.
Coordenadora do Rodas de Leitura no Servas, Patrícia Velloso também foi
uma pessoa central para o desenvolvimento da ideia. “Em um espaço com

tanto sofrimento, como é o de uma
penitenciária, o projeto se tornou um
oásis naquele ambiente árido. Os detentos esperavam com ansiedade pelo
dia dos encontros em torno de um livro.
A literatura no meio prisional abriu, de
fato, outros horizontes, mostrando que a
liberdade também está na imaginação,
na esperança e na possibilidade de ver
o mundo sob outras perspectivas. Foi
transformador, não só para os presos,
mas para todos que tiveram o privilégio
de participar do projeto”, afirma.
Em 2017, a escritora Carla Madeira,
que teve o livro “Tudo é Rio” trabalhado
nos presídios, esteve na unidade prisional
de Caeté. Para a autora, a experiência
superou suas expectativas. “A iniciativa
aposta na força transformadora da literatura. Quando os leitores se colocam no
lugar do outro, há uma mudança. É sempre uma experiência marcante. Na minha
vivência com o Rodas de Leitura pude
ver com muita intensidade o quanto as
pessoas se envolvem nas histórias e na
vida dos personagens. Essa imersão leva a
uma reflexão sobre a própria existência.
Foi, também para mim, uma experiência
impactante”, reconhece a escritora.

Novos capítulos,
outras histórias
Em dezembro de 2019, Carolina
e parceiros criaram o Clube Social
do Livro, um projeto piloto com 20
mulheres moradoras do bairro Jardim
Canadá, em Nova Lima. Para viabilizar
os encontros e a instalação de uma
biblioteca, doaram livros para a Creche
Comunitária São Judas Tadeu, instituição

escolhida para abrigar o projeto, e que
atende 680 crianças da região. O vereador de Nova Lima, Thiago Almeida (PT),
reconhece a importância da iniciativa.
“Temos prazer de acolher esse projeto
porque acreditamos na troca de experiências a partir da leitura. Sabemos que é
um caminho importante para fortalecer
laços e unir a comunidade em torno de
temas coletivos”.
O livreiro, palestrante e contador de
histórias há 27 anos, Paulo Fernandes
é um desses parceiros que também
semeiam dedicação pela literatura. Ele
se destaca no cenário literário de Belo
Horizonte como um importante incentivador da leitura.
Entre as frentes idealizadas por
Fernandes estão o Rodas de Leitura,
Literatura e Direitos Humanos e o Avental
Literário. Em parceria com a Escola Municipal Maria de Rezende Costa, no bairro
Alípio de Melo, em BH, a iniciativa que
relaciona literatura e direitos humanos
promove, a partir dos livros, os direitos
e deveres das crianças com alunos da
rede municipal. Já no “Avental Literário”,
ele vai a lugares com pouco ou nenhum
acesso a livrarias e bibliotecas. “Chego
nesses espaços e faço a pergunta: você
aceita uma leitura? Quando a resposta é
positiva, e quase sempre é, ofereço histórias dos mais diversos estilos. Se a pessoa
gostar, recebe o livro de presente. O que é
bom precisa ser compartilhado”, conclui.
Perfis que incentivam a leitura:
@book.ster
@lerantesdemorrer...
@ler_e_criar_asas
@kikagontijo

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Leíse Costa
Um ano que deixará muitas cicatrizes ainda”. É assim
que o professor de
administração e comércio exterior Leandro Silva avalia 2020.
Os números que embasam sua
conclusão são da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). Segundo
o levantamento da entidade, 75,2
mil estabelecimentos comerciais
com vínculos empregatícios fecharam as portas no Brasil no primeiro
ano da pandemia da COVID-19.
O índice foi calculado a partir da
diferença entre o total de abertura
e de fechamento das lojas.
Ainda de acordo com o estudo, esta é a pior retração na
quantidade de fechamentos de
lojas desde 2016, quando 105,3
mil encerraram suas atividades na
maior recessão da história recente
do país. As micro e pequenas empresas responderam por 98,8%
dos pontos comerciais fechados
no ano passado. Todas as unidades
da federação registraram saldos
negativos, mas os estados mais
impactados estão no Sudeste:
São Paulo (20,30 mil lojas), Minas
Gerais (9,55 mil) e Rio de Janeiro
(6,04 mil).

Apesar do alto número de
empresas fechadas, as vendas no
varejo tiveram queda de apenas
1,5%. Esse percentual, segundo a
CNC, foi menor do que o esperado
para um momento crítico. O fortalecimento do comércio eletrônico e
o benefício do auxílio emergencial
são apontados como os principais
fatores que permitiram que o brasileiro pudesse manter algum nível
de consumo na pandemia.
“O comércio digital, sob a
ótica teórica, é uma modalidade
que possibilita o empresário a
vender mais. A questão é que
o e-commerce requer mais investimentos em infraestrutura e
publicidade, ou seja, para o pequeno comerciante é muito caro
participar do ambiente digital”,
avalia o professor.
A crise também afetou o nível
de ocupação no comércio: 25,7
mil vagas formais foram perdidas
em 2020. Na análise de Silva, a
ascensão das lojas digitais em
detrimento das físicas, não diminui
o número de contratações, mas
muda o perfil do contratado.
“Diferentemente de uma loja
física em que é preciso contratar
gerente, vendedores e faxineira,
no comércio eletrônico é necessário mais pessoas. Uma compra
on-line exige um grande processo
de logística. O que vejo é que um

Divulgação

Comércio perdeu 75,2 mil lojas
em primeiro ano de pandemia
Silva discorda das projeções apresentadas. “Particularmente, analisando os números, acredito que o cenário
pessimista da CNC já é muito otimista.
Diante dos dados que temos hoje,
acredito que em curto prazo vamos
manter um panorama de esperança,
de que a vacinação avance de maneira rápida e consolidada. Entretanto,
em longo prazo, caso essa possibilidade não aconteça, 2021 pode ser
um ano com índice de fechamentos
muito maior que o do ano passado. É
nítido que, no lugar de alinhamento,
nós tivemos um antagonismo entre
os governos federal, estadual e municipal. Isso gerou uma insegurança
gigante em termos de investimentos
e trouxe uma série de problemas para
o comércio, setor que mais sentiu a
crise. Defendo que o auxílio emergencial foi importante, mas foram
gastos cerca de US$ 61 bilhões. Se
pelo menos metade desse valor tivesse sido empregado em aquisição de
vacinas e entrássemos em 2021 com
uma imunização maciça e com a economia voltando, certamente nossa
realidade estaria melhor”, lamenta.

ter por tantos meses trabalhando
com recebimento abaixo do que
custa”, ressalta Silva.

E 2021?

estabelecimento que tem apelo
digital, muda o foco do tipo de
funcionário contratado. Ele deixa de
admitir o indivíduo com menor grau
de instrução e passa a empregar
aquele com maior formação ou
com alguma expertise específica.
Por exemplo, nunca se contratou
tantos profissionais de marketing e
publicidade para cuidar das mídias
sociais de uma empresa. Isso reflete
em lojas mais enxutas e menores,
que têm um custo operacional fixo
mais barato, especialmente em
aluguel, de modo que ela consegue
sobreviver até que o comércio volte
com mais fôlego”, afirma.
Também conforme o levantamento, considerando o nível de
ocupação, o ramo mais afetado
foi o de vestuário, calçados e aces-

sórios, com queda de 22,29 mil
vagas. Na sequência, aparecem os
hiper, super e minimercados (14,38
mil) e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (13,31 mil).
“Inevitavelmente, ocorreu
uma quebra de alguns setores,
como o da moda, já que não vai
haver a quantidade de compra
de vestuário igual ao período em
que saíamos de casa. Portanto,
as empresas não faliram por causa do avanço do digital, mas sim
porque houve uma retração na
demanda de certos segmentos, o
que fez com que vários não conseguissem se sustentar durante
muito tempo. Em teoria, toda
empresa deve possuir capital de
giro, mas sabemos que a maioria
delas não têm caixa para se man-

Diante deste cenário, a CNC
apontou três projeções para o
comércio neste ano. No caso do
índice de isolamento social cair
cinco pontos percentuais até o fim
de 2021, em relação a dezembro
de 2019, as vendas avançariam
5,9% e o setor seria capaz de
reabrir 16,7 mil novos pontos de
venda.
Em um panorama mais otimista, o isolamento retornaria
aos níveis pré-pandemia (30% da
população) e o volume de vendas
cresceria 8,7%, resultando em
29,8 mil estabelecimentos com
vínculos empregatícios abertos
em 2021. Por fim, em quadro mais
pessimista, no qual o confinamento da população se mantivesse
abaixo do patamar observado em
dezembro, o saldo entre abertura
e fechamento de lojas seria de 9,1
mil unidades abertas.

Considerando o nível de
ocução, o ramo mais afetado
foi o de vestuário, calçados
e acessórios, com queda
de 22,29 mil vagas

Aprendizado e solidariedade marcaram
os últimos 12 meses de trabalho da Fiemg
aprendizado na área da medicina, na ciência, na
educação e para todos nós enquanto cidadãos, que
tivemos que mudar muitos dos nossos hábitos. Ainda
temos várias perguntas, mas certamente estamos
mais preparados para que, nos próximos 12 meses,
nós possamos ter grandes avanços rumo uma vida
melhor pós-pandemia”, pontua Flávio Roscoe, presidente da entidade.

Preservação da vida e
reforço da saúde pública
A principal luz no fim do túnel desta pandemia,
certamente é a vacinação em massa da população.
Para estimular o desenvolvimento de pesquisas que
buscam mais opções de vacinas para proteger a população contra a COVID-19, a Fiemg abraçou a causa e
se uniu a empresas brasileiras que estão contribuindo
para o desenvolvimento de um imunizante que ganhou o nome de UB-612. Elaborada pela Covaxx, uma
unidade da United Biomedical, empresa internacional
com unidades nos EUA, China e Taiwan, a vacina terá
estudos clínicos no Brasil, conduzidos pelo laboratório
Diagnósticos da América (Dasa).
Para reforçar o sistema público de saúde, a Fiemg,
que doou cerca de 1.600 ventiladores pulmonares e
equipamentos de leitos hospitalares para centenas
de cidades de todo o estado. Foram distribuídos
1.428 respiradores para 268 municípios e 166 leitos
distribuídos em as 12 regionais que contemplam todo
o grande estado mineiro. Mas os equipamentos,

46

Sebastião Jacinto

O ano de 2020 foi marcado pela COVID-19, uma
doença provocada por um então desconhecido vírus
chamado de Sars-CoV-2, o novo coronavírus, que
abalou os cinco continentes ao se espalhar de forma
rápida e ampla pelo mundo. Após 12 meses da doença
em solo brasileiro, com a primeira confirmação em 26
de fevereiro de 2020, já foram infectadas mais de 10
milhões de pessoas, com 250 mil mortes no Brasil, de
acordo com o site do Ministério da Saúde.
Em Minas, a primeira confirmação aconteceu em
6 de março e os números também assustam: são
852 mil casos confirmados e 18 mil óbitos, segundo
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O
impacto na vida das pessoas tem sido enorme, além
do medo pela saúde e a perda de entes queridos, o
desemprego e a redução ou mesmo a falta de renda
tem tirado o sono de muita gente.
Neste contexto de incertezas e medo, a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
concentrou esforços para mobilizar as indústrias do
estado a se unirem em favor da vida em uma campanha solidária para reforçar os serviços públicos de
saúde, disseminar medidas educativas para conter a
proliferação do vírus e ainda atuou no diálogo com
o poder público para a elaboração de medidas que
contribuíssem para a preservação dos empregos neste
momento tão desafiador.
“O nosso trabalho nos últimos 12 meses mostra
a força da união da indústria mineira, que, liderada
pela Fiemg, viabilizou recursos para diversos projetos
que atendem demandas que surgiram diante da
pandemia. Foram meses que trouxeram um intenso

Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe
essenciais para salvar a vida de pacientes com dificuldades respiratórias, beneficiarão também brasileiros
de outros estados.
Para a Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Tocantins, foram doados 19 ventiladores pulmonares, de
acordo com a indicação das indústrias parceiras que
contribuíram com o financiamento que viabilizou toda
a produção e compra dos respiradores. Outros 100
equipamentos foram doados ao governo federal. Os
ventiladores pulmonares doados foram idealizados e
produzidos pela Inspirar, uma Health Tech da empresa
mineira Tacom, que contou com o apoio da Fiemg para
o desenvolvimento do produto.
O Senai produziu e doou, em larga escala, itens
fundamentais para a proteção da população. Foram
180 mil litros álcool glicerinado 70%, resultado da
parceria entre Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e a Siamig, 1,6 milhões de máscaras cirúrgicas,
12 mil de tecido, 10 mil máscaras Face Shield e 11 mil
jalecos. Foram produzidos também 1.988 conjuntos de

válvulas e 12.827 pistões para a fabricação dos ventiladores mecânicos do projeto Inspirar. Em parceria com
a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a empresa Supress,
o Senai apoiou municípios da região metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH) na desinfecção de ruas.
Betim, Contagem e Ibirité foram atendidos pela ação.
O Sesi adquiriu milhares de testes rápidos para identificação de COVID-19 para trabalhadores da indústria e
a população mineira. A entidade comercializa os testes
com os menores valores de mercado. Com a testagem
em massa é possível planejar as melhores estratégias e
analisar a real proliferação da doença entre as pessoas.

Articulação com o poder público
O diálogo constantemente e proativo com os
governos federal e estadual, sugerindo diversas ações
nas áreas trabalhista, tributária, ambiental, de acesso
ao crédito e de energia, também foram liderados pela
Fiemg. Destaca-se as Medidas Provisórias 927 e 936,
que preservaram, somente em Minas Gerais, mais de
300 mil empregos, que contou com atuação direta da
entidade na negociação de soluções que trouxeram
alento à indústria e aos trabalhadores.
A atividade da indústria ser considerada essencial
pelo estado, permitindo a continuidade dos trabalhos
de forma responsável, desde o começo da pandemia,
também foi uma articulação da Fiemg com o governo
de Minas Gerais, além da sensibilização da prorrogação e suspensão de prazos para pagamentos de
tributos. Esses pleitos do setor industrial contribuirão
para a retomada do crescimento sustentável do país.

A Assembleia economizou e devolveu
ao Estado para a Saúde:
MILHÕES
em 2019

80

300

MILHÕES

em 2020

MILHÕES

em 2021
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DA COCHEIRA

Gasmig

Preço congelado
O presidente
da Gasmig,
Pedro Magalhães,
chancelou a decisão
da empresa em
congelar o preço
do Gás Natural
Veicular (GNV)
por um período
de 90 dias

Enquanto eu redigia essas notas, algumas empresas de Contagem
que fazem o transporte coletivo para Belo Horizonte estavam em greve
de funcionários pelo atraso de pagamento. As companhias já passaram
dos limites, com quase 2 anos sem reajuste no preço das passagens e,
agora,com constantes aumentos do óleo diesel.

Domingo, dia 7 de março
Hugo Henrique Borges
Fernando Resende
Rúbia de Freitas
Thiago da Silva

Também os caminhoneiros de todo o país podem a qualquer momento decretar greve e como no governo Temer, paralisar o Brasil por causa
do aumento no preço do óleo diesel. O presidente do Sindicato da União
Brasileira dos Caminhoneiros, José Natan Emídio Neto, está propondo
dolarizar o frete, já que o petróleo tem preço dolarizado.

Segunda-feira, 8
Dia Internacional da Mulher
Radialista Rodrigo Rocha - Rádio Liberdade

Um motorista está sugerindo o gatilho do preço do diesel. Ou seja,
todo aumento do combustível, o frete teria o mesmo reajuste imediato
do custo do petróleo. Alguns economistas dizem que aí a inflação dispara,
porque todos os valores vão acompanhar a elevação dos combustíveis.

Terça-feira, 9

Ouvi de um cidadão, que apoia o presidente Bolsonaro, que está ficando difícil de defendê-lo, depois que o seu filho senador, com apartamento
funcional para morar, comprou uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília.

Quarta-feira, 10

Leonardo Silveira
Wiliam Magal

Deputado Aécio Neves
Empresário Marco Aurélio Jajour Carneiro
Jornalista Tereza Goulart

Nova diretoria do Instituto de Formação
de Líderes de BH é empossada
IFL

AVISO ELEITORAL - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) está propenso a colocar
um aviso na porta da prefeitura avisando que ele vai apoiar Ciro Gomes
(PDT) à Presidência da República. Só deixará a aliança de lado, caso Ciro
desista de ser candidato. Kalil já está cuidando da campanha para o Governo do Estado. Outro dia, alguns emissários petistas que estiveram com
ele ouviram do chefe do Executivo Municipal essa mesma informação.

A NI V E RS A RI A NT E S

DESABAFO - A petista Palowa Mendes criticou o encontro de dirigentes
do seu partido com o prefeito Kalil, acrescentando que nos 41 anos
da sigla o que se esperava é que Lula e Haddad “liderassem um
movimento que buscasse a união de todas as forças democráticas da
esquerda e centro pela democracia e pela vida contra o governo de
Bolsonaro, que é uma ameaça e um risco à humanidade”.

HOMENAGEM A JORNALISTAS - Por meio do pedido de Luiz Góes,
tramitou na Câmara Municipal um projeto de lei do então vereador
Wagner Messias (DEM), o Preto, propondo intitular ruas, praças ou
avenidas usando nomes dos jornalistas Cici Santos e Marcos Souza
Lima, que muito fizeram pelo Turismo de Minas e do Brasil. Projeto
aprovado e sancionado, Cici virou nome de Praça e Marcos Souza
Lima de Rua, no bairro Castelo. Houve também um grande esforço
dos jornalistas Walter Pernambuco e Lena Brandão para que a homenagem se concretizasse.

Quinta-feira, 11
Miriam Lott
Jornalista Lélio Fabiano dos Santos
Romeu Queiróz Gomes

Sexta-feira, 12
Jornalista Nilza Helena
Empresário Rubens Menim
Sra. Cristina Bracarense - esposa do desembargador Lauro Bracarense
Sra. Mariângela Ximenes - esposa de Silvinho Ximenes
Radialista Vânia Carvalho
Thiago Kalab: diretor presente - Kalab Negócio Imobiliarios
Guilherme Puliti: diretor financeiro - Engenho 9 Engenharia Ambiental
Gustavo Amaral: diretor institucional - Magicash
Marina Rezende: diretora de comunicação - Gráfica Formato
Laura Rabello: diretora de eventos - Tech Vogel
Victor Cezarini: diretor de formação - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais

Sábado, 13
Jornalista Mônica Miranda - Rádio Itatiaia
Jornalista e escritor Manoel Higino dos Santos
Ex-deputado Luiz Vicente Calichio

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Câncer do colo de útero é o terceiro
mais comum entre as brasileiras
O terceiro mês do ano foi escolhido
para dar atenção ao câncer do colo de
útero. A campanha Março Lilás tem como
objetivo conscientizar a população sobre
a atenção e combate desse tipo de câncer
que é o terceiro mais comum entre as
brasileiras e a quarta causa de morte de
mulheres no país.
A oncologista Flávia Rocha Paes explica
que essa campanha é de extrema importância, principalmente porque o câncer do
colo de útero é totalmente erradicável. “Só
depende das nossas atitudes. O principal
fator de risco é a infecção pelo vírus HPV, que
é transmitido sexualmente. Inclusive, atualmente, para as meninas entre 9 e 14 anos
e meninos entre 11 e 14, já existe a vacina”.
Ela esclarece que campanhas como
essa são importantes, pois orientam a
população. “Ajuda a sanar dúvidas, acabar
com o preconceito acerca da vacinação e
esclarecer sobre a importância de fazer os
exames periódicos. Por fim, o Março Lilás
auxilia para que todas as pessoas tenham
a responsabilidade social de levar suas
crianças para que sejam vacinadas”.
De acordo com ela, atualmente, o imunizante pode ser estendido até os 45 anos
nas mulheres. “Elas não estão englobadas
na campanha de vacinação do Ministério
de Saúde, mas os centros particulares
oferecem a vacina e, em algum grau, se
protegem contra o desenvolvimento do
câncer do colo de útero”.
A especialista comenta que a vacinação é apenas uma das formas de prevenção, considerada secundária. “A primária
ocorre quando a gente evita o contágio
pelo vírus HPV e isso pode ser feito através
do uso do preservativo na relação sexual”.

Além disso, o papanicolau tem uma
grande importância nessa questão.
“Ele permite o diagnóstico de lesões
pré-cancerígenas, ou seja, feridas que
se não tratadas podem virar o câncer do
colo de útero. E que, sendo abordadas
adequadamente e em um tempo hábil,
evitam a doença. O exame é recomendado, regularmente, para mulheres acima
de 25 anos”.

Março é o mês
escolhido para
conscientização
acerca da doença

Sinais e tratamentos
Flávia afirma que a maioria das
pessoas sexualmente ativas no Brasil
entrará em contato com o HPV em algum
momento da vida. “Cerca de 90% delas
apresentarão uma doença transitória,
geralmente assintomática e vão eliminar
esse vírus. Aproximadamente 10% podem
desenvolver o câncer. Enquanto que apeReprodução/Internet

Nat Macedo

nas 1% vai desencadear o que chamamos
de condilomas acomunados, que são as
verrugas genitais”.
Conforme elucida a oncologista, os sinais causados nas células do colo de útero
pelo HPV podem ser identificados através
de exame de Papanicolau que é a citologia
cervical, uma doença de desenvolvimento
lento e que pode não apresentar nenhum
sintoma nas fases iniciais.
Foi por meio de uma consulta
ginecológica que a advogada Tatiana
Guedes descobriu que fazia parte desse
1%. Ela recorda que foi encaminhada
para um especialista da área e iniciou
o tratamento com rapidez. “Por sorte o
câncer estava no começo. Fiz algumas
sessões de quimioterapia e de radioterapia e meu procedimento durou menos
de um ano”.
A periodicidade nos exames de rotina
já era um hábito que foi reforçado após
o susto do diagnóstico. “Foi por ter esse
cuidado que descobri a doença. Isso só
fortaleceu que a cautela com a minha
saúde é um dos maiores atos de amor
próprio que posso ter”.
Nos casos mais avançados, a oncologista ressalta que pode haver sangramento
vaginal intermitente ou após a relação
sexual. “O quadro pode causar ainda secreção vaginal anormal, algumas alterações
intestinais, urinárias e dor abdominal”.
O tratamento é igual ao de qualquer
tipo de câncer, ou seja, individualizado.
“Ele pode ser realizado por meio de várias
modalidades, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Ou até mesmo pela
combinação de algumas técnicas. Isso
tudo depende do estágio que a pessoa for
diagnosticada”, conclui.

Armando A. Fonseca

Hotel Fazenda

Diretor Médico-Científico de Medicina Personalizada
do Grupo Pardini – deborah@agenciacasa9.com.br

Horizonte Belo O impacto da COVID-19 em
Brumadinho - MG

quem sofre de doença rara

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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e a COVID-19 já causou danos a uma parcela enorme da população e ainda
provocou uma mudança
radical no dia a dia de praticamente todas as cidades do Brasil,
o efeito em quem sofre de uma
doença rara foi ainda mais avassalador. Esse grupo de portadores de
doenças raras – composto de estimados 13 milhões de brasileiros –,
que em sua maioria são condições
crônicas, progressivas, degenerativas e incapacitantes, ainda sentiu
o impacto da alteração em sua
rotina, seja na compra de medicamentos e fórmulas alimentares
especiais, na suspensão de tratamentos fisioterápicos, exames de
acompanhamento e diagnóstico,
consultas a especialistas e intervenções cirúrgicas.
Para que possamos contextualizar, atualmente, a Organização
Mundial da Saúde estima que
exista entre 6.000 e 8.000 doenças raras diagnosticadas. São consideradas órfãs ou raras aquelas
enfermidades que afetam apenas
uma pequena parte da população,
variando entre 3,5 e 6% e cada
país possui sua própria definição.
Grande parte delas são genéticas,
ou seja, estão presentes desde o
nascimento ou se manifestam ao
longo de toda a vida, quando os
sintomas aparecem tardiamente.
A situação é mais complicada
ainda se analisarmos o grupo
acometido por essas doenças.
No Brasil, não há um órgão ou
instituição que controle esses
números, mas estima-se que 75%
sejam crianças, o que ocasiona em
uma necessidade maior de tratamentos e cuidados especiais para
diminuir os efeitos incapacitantes

e melhorar a qualidade de vida
do paciente. Com o fechamento
do comércio e o risco eminente
de morte, as famílias, obrigadas a
se trancar dentro de casa, encontraram dificuldade, ou até mesmo
tiveram que abrir mão, de manter
a rotina atarefada e repleta de
terapias, visitas a médicos e aquisição de medicamentos específicos
e alimentos especiais, em muitos
casos indispensáveis.
A mudança na dieta, por mais
simples que possa parecer, pode
causar danos irreversíveis na saúde
de uma pessoa com doença rara.
Uma criança com Síndrome de
Noonan, por exemplo, precisa
fazer tratamento específico, principalmente quando jovem, para reverter o quadro de baixa estatura.
A falta de acesso a esses recursos
pode causar graves consequências
e complicações para a vida toda.
Outro ponto importante é que,
com o foco e os recursos voltados
para a COVID-19, os ensaios clínicos
foram adiados ou interrompidos,
ocasionando atraso na chegada
de novos tratamentos. Os ensaios
experimentais, muitas vezes, são a
única esperança para melhoria da
saúde e até mesmo sobrevivência.
Por isso, digo que o vírus não
afetou apenas aqueles que foram
infectados, mas também outros
grupos que não estavam debaixo
“dos holofotes”.
O tema doenças raras é muito
importante e precisa ser trazido
para debate, já que estima-se que
cerca de 30% das crianças nascidas
com essa condição morrem antes
mesmo de completar cinco anos
de idade. Outro ponto que precisa
ser levado em consideração é que,
por serem em sua maioria doen-

ças genéticas, os exames para
diagnóstico não estão disponíveis
no Sistema Único de Saúde (SUS).
Atualmente, há uma proposta
na Câmara dos Deputados para
ampliar a triagem neonatal, o
“teste do pezinho”, que passaria
a detectar pelo SUS mais de 50
doenças raras e não apenas seis,
como acontece hoje em dia. Embora esta ampliação seja uma
iniciativa muito esperada, sua
implantação deve acompanhar
a evolução tecnológica e o preparo da rede de assistência para
acolher os pacientes. Há ainda
um novo teste sendo lançado no
mercado, na rede privada, que terá
capacidade para detectar até 300
enfermidades.
Entretanto, muitas outras
doenças raras não são diagnosticadas pela triagem neonatal e
precisam de centros de referência e
de exames especializados para seu
diagnóstico precoce, que também
não estão disponíveis em sua plenitude pela rede pública. A medicina avança em passos largos, mas
a assistência social e pública, assim
como a conscientização sobre o
tema, não evoluem na mesma
velocidade. Rara devia ser apenas
a doença, e não a possibilidade de
diagnosticá-la e tratá-la.
Neste momento, os números de mortos pela pandemia
já são assustadores. Mas uma
preocupação que não podemos
descartar diz respeito às vítimas
que ela fará provavelmente não
agora, mas futuramente, em
decorrência de uma mudança na
rotina atual. Os números consolidados vão demorar a aparecer.
Tomara que a atenção a essas
pessoas, não.
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aci, Cuca, Iara, Curupira e
Boto Cor-de-Rosa são personagens que, comumente,
habitam o imaginário da nossa
infância. São lendas que, em
algum momento, ouvimos atentamente, mas que ficam cada vez
mais adormecidas na memória
conforme a vida adulta avança. Na
série “Cidade Invisível”, produção
brasileira da Netflix, isso muda. As
crianças saem da sala e os adultos
são convidados a imergir numa história que envolve folclore nacional
e suspense policial.
Além de bem recebida pelo
público brasileiro, ficando em primeiro no ranking do streaming na
semana de estreia, a série entrou
no Top 10 dos Estados Unidos e
garantiu diferentes posições na
lista de 48 países.
Para Victor Sparapane, ator
que interpreta Manaus, é difícil
mensurar a responsabilidade
de apresentar parte da cultura
brasileira a outros países. “Além
de resgatar a magia do folclore
no Brasil, está exibindo toda essa
cultura para o mundo inteiro. Não
tem como medir o peso disso, é
um convite para todos nós entendermos essas forças da natureza
e um aliado importante para um
planeta mais sustentável”.
Sparapane relembra a sensação que sentiu ao ler o roteiro da
história pela primeira vez. “A riqueza de detalhes e a forma como
os autores conseguiram trazer o
folclore para uma série tão atual foi
o que mais me chamou a atenção.

Victor Sparapane
interpreta Manaus,
um dos personagens
centrais de “Cidade
Invisível” que usa a
beleza e a sensualidade
para atrair mulheres

“Além de resgatar
a magia do folclore
no Brasil, está
exibindo toda essa
cultura para o
mundo inteiro”
Site falauniversidades.com.br

Leíse Costa

Divulgação

Ator fala da importância de apresentar folclore
brasileiro ao mundo em “Cidade Invisível”
Senti que estava entrando em um
projeto que resgataria algo tão
forte da nossa cultura e que tem
um compromisso ainda maior com
a sociedade, que é a preservação
ambiental”, diz o ator em referência a outra pauta abordada pela
série, a urgência das questões de
proteção ao meio ambiente.
Com direção do renomado
brasileiro Carlos Saldanha, indicado
duas vezes ao Oscar, a trama é desenvolvida pelos roteiristas e autores de best-sellers Raphael Draccon
e Carolina Munhóz, que também
atuam como consultores da obra.
“Para mim foi uma honra e uma
jornada enriquecedora. Houve uma
troca e uma conexão gigantesca
entre todos e foram momentos que
sempre vou guardar com carinho,
além de todos os aprendizados
profissionais”, relembra Sparapane.
Ainda estão no elenco de “Cidade Invisível”, Alessandra Negrini,
Marco Pigossi, Julia Konrad, Jessica
Córes, Fábio Lago, Jimmy London,
Wesley Guimarães, Manu Dieguez,
José Dumont e Áurea Maranhão.
Para o ator, se um dia houve
preconceito do brasileiro com as
produções nacionais, ficou para
trás. “Existiam alguns rótulos
em relação a séries e filmes do
país, mas acho que já é coisa do
passado. A Netflix trouxe para o
Brasil a oportunidade de competir
a nível mundial e isso também
elevou a qualidade dos trabalhos.
Mas o nosso audiovisual está em
um nível altíssimo, inclusive com
as novelas que ganham prêmios
gigantescos”, destaca o ator que,
ainda em 2021, estará na última
fase da novela Gênesis da Record.

Ministro apresenta na Fiemg projeto
para revitalização de bacias hidrográficas
rios mineiros o Programa Águas
Brasileiras. O programa, do
governo federal, busca garantir
oferta de água em quantidade
e qualidade por meio da revitalização das principais bacias
hidrográficas do país.

Segundo o ministro, esta
ação precisa do engajamento
de toda a sociedade. “Precisamos trazer o setor produtivo,
por meio das empresas mineiras, para tratar junto com o
governo federal da recuperação

de um ativo que pertence a
todos”, pontua.
O “Águas Brasileiras” conta
com 48 projetos, sendo 36 já
pré-aprovados, abrangendo
289 municípios, em 10 estados
brasileiros e engloba quatro

principais bacias hidrográficas:
do rio São Francisco; do rio
Araguaia-Tocantins; do rio Parnaíba e do rio Taquari.
De acordo com o presidente
da Fiemg, Flávio Roscoe, as empresas podem aportar recursos

em projetos de sustentabilidade
nos rios. “A água é fundamental
para o desenvolvimento humano e, a cada dia que passa, é um
ativo mais escasso. A revitalização busca trazer sustentabilidade futura para o Brasil”, afirma.
Sebastião Jacinto Júnior

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), em 25
de fevereiro em Belo Horizonte,
para apresentar aos empresá-

Programa Águas Brasileiras engloba 48 projetos

Síndicos de condomínios, quer recebam salário ou pro labore, quer tenham
isenção da taxa de condomínio como
remuneração, devem contribuir para o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e, assim, contar este tempo para a aposentadoria. O direito existe desde 1999,
quando o decreto 3.048 regulamentou a
Lei 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social.
Como a profissão de síndico ainda não
é reconhecida oficialmente pelo Ministério
do Trabalho, os gestores devem contribuir
como autônomos. Eles podem se inscrever
na Previdência Social como contribuinte individual e obter o Número de Identificação

do Trabalhador. Quem já tem o número do
Programa de Integração Social (PIS) não
precisa de um novo cadastro.
Assim, o condomínio deve pagar 20%
de contribuição e o síndico, 11%. O pagamento pode ser feito através da guia de
Guia da Previdência Social (GPS) todos
os meses. Além disso, também deve ser
feito o pagamento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço através da Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social (GFIP). Se a remuneração for abaixo de um salário mínimo, é
preciso que o síndico complemente o valor
de contribuição; caso contrário, os meses
não contarão no cálculo da aposentadoria.

Divulgação

Síndicos devem contribuir para a Previdência Social
Segundo o presidente do Sindicon
MG, advogado especializado em direito
condominial, Carlos Eduardo Alves de
Queiroz (foto), muitos síndicos deixam
de recolher para o INSS e isso pode
prejudicar as contas do condomínio. “O
número de síndicos que não recolhem é
muito maior do que o dos que recolhem.
O não pagamento gera um passivo
para as contas do condomínio. E se a
fiscalização flagrar, a responsabilidade
recai sobre o próprio síndico, já que é
ele mesmo o responsável pela gestão”,
explica o presidente.
Os síndicos profissionais, contratados
pelos prédios, têm o contrato para a

comprovação da prestação de serviços. Já
aqueles que são moradores podem usar
as atas de assembleias, tanto da eleição,
quanto as realizadas durante o mandato,
para demonstrar a função.
Para Carlos Eduardo, ao contribuir
para o INSS, os síndicos são beneficiados.
“Essa possibilidade ajuda aqueles que
estão desempregados e querem contribuir
como autônomos ou aqueles que querem
complementar o valor da contribuição para
ter um benefício maior”, analisa.
No site do INSS, é possível fazer o cadastro
na Previdência e obter mais informações. O
endereço é o https://www.gov.br/inss/pt-br.
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Governo de Minas investirá R$ 12 milhões
em espaços da Rota das Grutas Peter Lund

O contrato de licitação, no valor de R$ 294,6 milhões, terá validade de 28 anos. Segundo estimativa
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG),
responsável pela modelagem técnica do acordo firmado, a primeira concessão pública do Parc deve gerar
cerca de 120 empregos diretos e 2 mil indiretos, além
da economia de R$ 4 milhões anuais para o estado.
Entre as melhorias previstas a partir da concessão
pública estão: manutenções nas estruturas e reformas
nos centros de visitantes das três unidades de conser-

Gruta de Maquiné compõe a Rota Lund com atividades de ecoturismo e visitação concedidas
vação que integram a Rota Lund; abertura do Museu
do Castelinho, no Parque Estadual do Sumidouro;
prestação de serviços de alimentação e também
melhorias na acessibilidade e segurança dos usuários.

Parc
No estado, o Parc tem a coordenação do IEF e é
executado com a participação das secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad); de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra); e
de Cultura e Turismo (Secult) e apoio do BDMG, por
meio do estudo de viabilidade do programa.
“Com essa concessão, que é a primeira sob a
gestão do governador Zema, poderemos garantir
que esses equipamentos públicos tão importantes
tenham sua estrutura preservada e melhorada. Além
disso, o estado deixará de gastar com manutenção e
poderá investir esses recursos de forma inteligente em
outros projetos”, analisa o secretário de Infraestrutura
e Mobilidade, Fernando Marcato.

Você a um
like de tudo
o que acontece
em Minas

Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br

Gestão ambiental
Com o modelo de concessões, o Parc tem
como objetivo aprimorar e diversificar os serviços
turísticos oferecidos nas unidades de conservação
estaduais, garantindo o aproveitamento sustentável das potencialidades econômicas existentes,
além de mais eficiência na gestão e na conservação
da biodiversidade.
O diretor-geral do IEF, Antônio Malard, explica
que o estado fará a concessão para a entidade
privada vencedora da licitação apenas da gestão
de serviços e da visitação. A gestão ambiental e a
coordenação das unidades de conservação permanecem sob responsabilidade do instituto.
“A homologação para a concessão da Rota
Lund é um grande marco para Minas Gerais. É a
concretização da primeira grande entrega de um
planejamento iniciado em 2019, que visa chegarmos em 2022 com 20 unidades de conservação
sob o regime de concessão, com a transferência

da gestão da visitação para a iniciativa privada,
mas mantendo a gestão da conservação de todas
as unidades”, afirma Malard.
Para a secretária de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, o
Parc fortalece a prestação de serviços nas unidades
de conservação por meio do alinhamento entre
desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
“Com essa modelagem atrairemos muito mais
visitantes, que terão o privilégio de usufruir das
belezas naturais de nossos parques e demais
unidades de conservação previstas no programa”,
destaca.
Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, a concessão dialoga diretamente com o esforço da Secretaria de Cultura e
Turismo (Secult) em aprimorar a infraestrutura dos
parques estaduais e a oferta de serviços turísticos
em Minas.
“A iniciativa contribui para a inovação na gestão
turística de áreas protegidas, com base na economia criativa, e valoriza uma das maiores potências
que temos no estado, que é o turismo sensorial, de
natureza. Assim, podemos garantir a conservação e
a preservação do patrimônio natural e cultural de
Minas Gerais e orientar o foco também à melhoria
dos serviços oferecidos aos visitantes, proporcionando destinos seguros e atrativos”, diz o secretário.
Na avaliação do presidente do BDMG, Sergio
Gusmão, o avanço do Parc fortalece a instituição
também como um agente de estruturação de projetos de concessão no estado. “O investimento em
turismo ambiental é um dos melhores exemplos de
desenvolvimento sustentável, com impacto positivo
na geração de postos de trabalho e renda”, afirma.

Rota Lund
Recebendo visitantes do mundo inteiro, a Rota
das Grutas Peter Lund conta com grande parte de seu
território sob proteção do estado, que mantém três
reservas ambientais na região. O complexo arqueológico constitui um importante patrimônio ambiental
de Minas Gerais.

PJF integra consórcio que busca
ampliar possibilidade de vacinas
A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), assinou, no
dia 2 de março, um documento de
manifestação de interesse em protocolo de intenções da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP) para a aquisição
de vacinas contra a COVID-19. Os
municípios que compõem a FNP
tiveram até o dia 5 para efetivar a
assinatura.
A Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos debate
sobre a possibilidade do consórcio
de compra de imunizantes para
os municípios. Atualmente, há 10
vacinas aprovadas e mais de 230
em fase de testes. Com apoio de
todos os participantes, a entidade
vai pactuar, com governantes das
médias e grandes cidades, o início
e o cronograma da construção do
consórcio.
A autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que estados e
municípios possam comprar a vacina
é válida quando houver descumprimento do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) por parte do Ministério da Saúde (MS). Além disso, para
a compra, o imunizante deve estar
aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). O objetivo
é ampliar o número de vacinados no
país, sem interesse de competição com
Ministério da Saúde e governos estaduais, agregando esforços para salvar o
maior número possível de vidas.

PMJF

Melhorias

Evandro Rodney

O

Governo de Minas homologou, no dia 2
de março, a primeira concessão pública de
atividades de ecoturismo e visitação dentro
do Programa de Concessão de Parques
Estaduais (Parc). O Consórcio Gestão Parques MG – Urbanes – B21 será responsável por um investimento de
R$ 12 milhões em melhorias estruturais e reformas dos
espaços que integram a Rota das Grutas Peter Lund,
conjunto de três unidades de conservação gerenciadas
pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).
O contrato vai permitir uma economia de R$ 4
milhões por ano aos cofres públicos, com gastos de manutenção nas unidades. “É um momento importante
para o meu governo. Trata-se do início da concessão
dos parques estaduais. Isso significa que o estado vai
ter mais recursos para a saúde, para a educação e para
a segurança. A partir de agora, esse parque natural tão
bonito que compõe a Rota Lund vai receber investimentos do setor privado e estará mais apto para receber os
turistas”, afirma o governador Romeu Zema (Novo).
Compõem a Rota Lund, o Parque Estadual do
Sumidouro (localizado nos municípios de Pedro
Leopoldo e Lagoa Santa, na região metropolitana
de Belo Horizonte), além dos monumentos naturais
estaduais Gruta Rei do Mato (Sete Lagoas) e Peter
Lund (Cordisburgo), ambos na região Central de
Minas. As três unidades recebem, juntas, cerca de
115 mil visitantes por ano. Elas têm reconhecimento
internacional devido às pesquisas arqueológicas
realizadas pelo cientista dinamarquês Peter Wilhelm
Lund na região.

Prefeita Margarida Salomão
Faixa Vermelha
Embora esteja em melhor situação epidemiológica do que algumas
cidades do país, desde o dia 2 de
março, Juiz de Fora retornou para
a Faixa Vermelha do programa municipal de enfrentamento à COVID-19,
“Juiz de Fora pela Vida”.
A decisão baseia-se em nota
informativa divulgada pelo Comitê de Crise no dia 1º de março,
que considerou um conjunto
de indicadores propostos pelo
Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na Rede
de Atenção à Saúde, publicado
pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems) em parceria com
o Conselho Nacional de Secre-

tários de Saúde (Conass). Tais
indicadores avaliam as ameaças
e vulnerabilidades do sistema de
saúde no âmbito local, levando
em consideração a capacidade
de atendimento assistencial e o
cenário epidemiológico.
Na prática, ficou proibido o
funcionamento dos estabelecimentos com os respectivos Códigos
Nacionais de Atividade Econômica
(CNAE): “gestão de instalações de
esportes”; “clubes sociais, esportivos e similares;” e “atividades de
condicionamento físico, à exceção
de academias de ginástica”, além
da abertura de espaços públicos
recreativos. O consumo interno em
bares também não é autorizado
na faixa vermelha do programa
municipal.
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Uberlândia oferece serviços de
maquinário a preço subsidiado

De acordo com Thalita Jorge, assessora de agronegócio, a iniciativa é importante para garantir que
os resultados da produção sejam potencializados ao
máximo. “O processo de silagem possui grande importância para o produtor rural e para a rentabilidade do
seu negócio. Por isso, o oferecimento desse serviço a
preços subsidiados demonstra o compromisso da Prefeitura de Uberlândia com o produtor rural”, ressaltou.

Trabalho
A prefeitura colhe cerca de 15 mil toneladas de
silagem para aproximadamente 80 produtores em
uma área de 400 hectares a cada ano. São aproximadamente 1.500 horas-máquina de trator a valores
subsidiados aos pequenos agricultores do município
com uma média de 20 horas por produtor e uma
área de cerca de 5 horas pra cada. Esse volume dá
pra alimentar um rebanho bovino de, por exemplo,
2 mil cabeças de vacas leiteiras que poderão produzir
até 20 mil litros de leite num período de 7 meses de
seca a cada ano.

AMM

Jequitinhonha e Vale do Mucuri recebem a
8ª edição do Webinário da AMM e Sebrae
Prefeitos, secretários, servidores públicos e empreendedores da
região mineira de Jequitinhonha
e Vale do Mucuri participaram,
no dia 2 de março, da 8ª edição
do webinário “Novos Prefeitos
Empreendedores”. No evento, os
participantes tiveram acesso aos
serviços da Associação Mineira de
Municípios (AMM) e do Sebrae
como parceiros dos municípios
para a construção de políticas
públicas de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente
de negócios.
Além disso, os participantes
contaram com palestras técnicas
sobre desenvolvimento econômico
local, instrumentos de gestão e
indicadores de desenvolvimento,
governança e planos de desenvolvimento, além da apresentação
das ações do Guia do Prefeito Empreendedor e do Programa Cidade
Empreendedora.
A abertura de evento contou
com a participação de prefeitos,
vice-prefeitos e secretários municipais da região, com a mediação
do coordenador-geral de Comunicação da entidade, Lu Pereira.
O presidente da AMM e 1º
vice-presidente da CNM, Julvan
Lacerda, destaca que os gestores

que assumiram em 2021 terão
muitos desafios pela frente e precisam 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 municipalistas.
Na avaliação do diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz,
a parceria com a AMM reforça o
trabalho do Sebrae e oferece mais
oportunidades de desenvolvimento regional aos municípios. O diretor 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

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Samaei

O

apoio aos pequenos produtores rurais é um
dos compromissos da atual administração.
Para auxiliá-los com a produção de silagem
e o preparo do solo, a Secretaria Municipal
de Agronegócio, Economia e Inovação (Samaei) presta
serviços de maquinário agrícola a preço subsidiado
e dispõe atualmente de cinco conjuntos composto
de trator/ensiladeira/vagão. Somente neste ano, já
foram atendidos 40 produtores e outros 40 estão
aguardando.
O atendimento a novos produtores está aberto
permanentemente e não há limite de inscritos. Os
interessados precisam fazer um cadastro na Avenida
das Gameleiras, nº 10, no bairro Planalto. Além de
informar o serviço a ser executado na propriedade,
após o cadastro das informações um técnico faz
uma visita pré-colheita para confirmar o estágio de
desenvolvimento da lavoura e identificar o momento
correto da colheita.
Com os dados da lavoura a Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação traça a estratégia
de atendimentos conforme a demanda, logística e
localização de cada máquina. Após o atendimento,
é feito o levantamento das horas-máquina por meio
do horímetro do trator para cálculo das horas trabalhadas, sendo o produtor informado dos valores e das
condições de pagamentos.
Para executar a ação, a prefeitura disponibiliza
uma ensiladeira acoplada a um trator, um vagão forrageiro ou carreta agrícola e um servidor para operar
os equipamentos. O preço pago corresponde a 50%
do valor de mercado.
A ensilagem processa os grãos de milho ou sorgo,
a fim de obter nutrientes de qualidade para a alimentação de animais de grande porte, como equinos e
bovinos, substituindo o pasto em períodos de seca.
O processo envolve o corte da planta, picagem e
compactação da matéria.
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secretários neste momento de pandemia e dificuldades na gestão dos
municípios com poucos recursos e
grandes desafios.
Para o presidente do Sebrae
Nacional, Carlos Melles, o Sebrae
tem produtos muito bons para ajudar no processo de desenvolvimento dos municípios, seja por meio
da sala do empreendedor, seja por
meio das reuniões ou discussões.
“Reforço, aqui, a importância da
participação de todos, para estarem presentes nos eventos.”
Esta foi a oitava edição do webinário “Novos Prefeitos Empreendedores”, que irá percorrer todas
as nove regionais do Sebrae no
Estado, envolvendo, também, as
microrregionais.

Arquivo pessoal
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CANAL ABERTO
Casos de coronavírus aumentam após o Carnaval.
Segundo o Ministério da Saúde, os casos de COVID-19 no Brasil subiram 21%, duas semanas após
o Carnaval. No sábado carnavalesco, o número era
de 44.566 notificações diárias. Duas semanas após
o feriado, os índices mostravam média de 54.076
novos doentes. Especialistas afirmam que existe
uma maior probabilidade de transmitir o vírus em
até 14 dias após ser infectado. A maioria dos estados
cancelou folgas no Carnaval e manteve o funcionamento do serviço público, mas isso não impediu que
várias aglomerações fossem registradas em diversas
praias pelo país. O mês de fevereiro se tornou o
segundo com mais casos registrados desde o início
da pandemia. Apenas janeiro teve mais diagnósticos
confirmados. A situação é séria e todas as pessoas,
vacinadas ou não, devem respeitar as orientações
dos órgãos de saúde.
Ladrão de bicicletas foi preso 30 vezes este ano.
Parece uma piada, mas um homem com 30 passagens policiais, somente neste ano, por furtos e
arrombamentos em Belo Horizonte, foi aprisionado
novamente em um bairro da região Leste. Nessa
última vez, ele foi preso em flagrante saindo de um
imóvel com uma bike. Ele age da mesma forma.
Chega ao local que será roubado, tira os sapatos,
arromba, entra e furta bicicletas de marca com alto
valor no mercado. Foi apreendida uma mochila
que tinha ferramentas para arrombamento, um
monitor de computador e um cadeado u-lock para
prender bikes. Ele é considerado um dos maiores
arrombadores da capital. Qual a explicação para
uma pessoa que praticou 30 arrombamentos este
ano e não tem até agora um mandado de prisão
expedido pela justiça. Estão esperando o quê? E
quem vai pagar os prejuízos de quem perdeu a sua
bicicleta na própria residência? Com certeza, tem
algum receptador e, agora, ficará mais fácil para a
polícia investigar e chegar até ele.
PEC da impunidade. A Câmara dos Deputados
tentou aprovar às pressas, na semana passada, uma
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 3/2021)
para adulterar a imunidade parlamentar já assegurada pela Constituição. Devido à forte rejeição da
opinião pública e oposição firme de alguns poucos
parlamentares, foi rejeitada momentaneamente.
A proposta, apelidada de PEC da “impunidade”,
entre outras indecências, limita o alcance da Lei de
Ficha Limpa e restringe a prisão em flagrante de
parlamentar. Além disso, o deputado ou senador
preso em flagrante ficaria sob custódia do próprio
Poder Legislativo esperando decisão dos colegas
sobre o seu futuro. Isso é uma vergonha e um retrocesso no combate ao crime, ao peculato e abuso
de poder. Estão querendo se colocar acima da lei e
olha que muitos estão respondendo a processos por
corrupção. O eleitor tem que evitar votar neles nas
próximas eleições.

Empresário Fabiano Lopes Ferreira com o
apresentador Ratinho do SBT, em São Paulo
BRASIL PERDE MILHÕES COM EVASÃO ESCOLAR
Uma estatística muito triste para a nossa educação. O Brasil
perde, anualmente, R$ 220 bilhões devido à evasão escolar. A
conclusão é do estudo “Consequências da Violação do Direito
à Educação”, elaborado pela Fundação Roberto Marinho e o
Instituto de ensino e Pesquisa (Insper). No entanto, pouco se fala
do quanto o país perde por não priorizar a educação e garantir
o direito constitucional das juventudes brasileiras. Ao longo dos
últimos 30 anos, o país conseguiu diminuir o percentual de
jovens que abandonam a escola no sistema educacional básico.
Mas, os índices de evasão ainda são elevados, o que pode afetar
diretamente o desenvolvimento social e econômico. E o que
acontecerá com a educação ao fim da pandemia? Essa área
merece a atenção de toda a sociedade e temos que incentivar
os jovens para darem continuidade aos estudos.

COMBUSTÍVEIS NÃO PARAM DE SUBIR
Na semana passada, os tanqueiros que abastecem
os postos de combustíveis de Belo Horizonte resolveram
paralisar as atividades em protesto contra os constantes
aumentos. Ao invés da população apoiar a greve, o que
se viu foi uma corrida para pagar um preço ainda maior
porque os empresários aumentaram os custos numa clara
demonstração de abuso econômico. A greve acabou e, no
início da semana, houve um novo reajuste dos combustíveis, o quinto do ano. Desde o início de 2021, o diesel e a
gasolina já acumulam alta de 33% e 41%, respectivamente.
Como o valor da gasolina disparou nos últimos meses por
causa da valorização do dólar e da alta no preço internacional do petróleo, a expectativa era de que o álcool se
tornasse uma opção mais vantajosa, mas isso não está
acontecendo. Apesar de ser produzido em quase todo no
Brasil, o álcool sofre influência direta da cotação da moeda
americana. E, como sempre, os consumidores é que sofrem
com os altos custos.

BOLSONARO É UM SHOW DE
HORRORES NA PANDEMIA
O presidente Jair Bolsonaro tenta convencer os brasileiros, principalmente os seus apoiadores, de que a mentira
como método de governar vale a pena. Agora está fazendo
de tudo para jogar a culpa nos governadores e prefeitos da
grave crise de saúde que ele mesmo criou. Os governadores
divulgaram uma carta criticando o presidente por produzir
informações distorcidas de que tenha repassando muito
mais dinheiro para que estados combatam a COVID-19
do que, de fato, repassou. Bolsonaro confunde, engana e
mente para a população. As transferências constitucionais
obrigatórias e os benefícios previdenciários são recursos
que cada estado e município têm direito pelo pacto federativo. Não é favor algum. Se Bolsonaro, desde o início
da pandemia, tivesse respeitado a ciência e os órgãos de
saúde, não estaríamos na atual situação em que chegamos, com 255 mil mortes no Brasil, mais de mil pessoas
morrendo por dia e milhares sofrendo em hospitais lotados.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o e-mail: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Obras
A implantação da nova comunicação visual faz parte dos serviços
de manutenção e revitalização que
estão em fase de conclusão. Já
foram feitos serviços como reforma
do gramado, pintura interna do
anel superior, que contorna todo
o estádio; a pintura do anel que
contorna o fosso; a pintura das
estruturas metálicas que dividem
as cadeiras cativas e numeradas da
arquibancada especial; a pintura
do piso dos banheiros; a limpeza
de todas as arquibancadas de
cimento; a pintura do meio fio

América x Treze
Conforme o sorteio, o América terá o Treze-PB como adversário
em partida única, as equipes se
enfrentarão na Paraíba. Por ter melhor colocação no ranking da CBF, o
Coelho jogará com a vantagem do
empate para avançar.
O América buscará repetir ou
superar a campanha histórica
da temporada 2020/21, quando
alcançou as semifinais. Sob o comando de Lisca, o clube mineiro
escreveu grandes páginas em sua
rica história ao eliminar gigantes

como Corinthians e Internacional
na trajetória. Nesta edição, o Coelho arrecadou R$ 17,59 milhões
em premiações.
Os valores das premiações da
Copa do Brasil 2021 ainda não
foram divulgados. Caso a quantia
seja a mesma da última edição, os
ganhos do campeão podem alcançar R$ 72,8 milhões.
A Copa do Brasil sofreu mudança de formato neste ano. Os clubes
que, por méritos, conquistavam o
privilégio de iniciar a disputa somente nas oitavas de final, agora
começarão na terceira fase.
Avocado Midia/Copa do Brasil

Divulgação

C

a expectativa é que o jogo seja no
Estádio Canarinho, em Boa Vista. A
data da partida ainda será definida
pela CBF.
Entre os possíveis adversários
do São Raimundo-RR, ainda estavam outros nove clubes, são eles:
América-MG, Atlético-GO, Bahia,
Botafogo, Corinthians, Fortaleza,
Goiás, Sport e Vasco.
O vencedor do confronto São
Raimundo-RR x Cruzeiro enfrentará
na segunda fase da Copa do Brasil
2020 quem passar no duelo entre
as equipes do Real Brasília-DF e
América-RN.

São Raimundo-RR, atual
pentacampeão roraimense, vai enfrentar o Cruzeiro na 1ª fase da Copa do
Brasil 2021, competição prevista
para começar nos dias 10 e 17 de
março. O adversário foi definido
após sorteio realizado no dia 2 de
março.
No confronto, o Cruzeiro clube
do pote A que possui os melhores ranqueados na Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), joga
fora de casa, mas terá a vantagem
do empate. O São Raimundo-RR,
mandante, deve jogar em casa e

Estádio Parque do Sabiá
recebe nova identidade visual

Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do
Turismo, Esporte e Lazer
(Futel), concluiu a implantação
de uma nova identidade visual no
Estádio Parque do Sabiá. No total,
são 156 adesivos e 85 placas em
PVC, com um layout moderno e
padronizado, em substituição às
antigas que já estavam desgastadas pelo tempo. O objetivo da
renovação do material é orientar
o público assim que o estádio for
liberado para os torcedores, ao fim
da pandemia da COVID-19.
A nova comunicação visual abrange todos os setores do
Estádio Parque do Sabiá, como
arquibancadas, hall, cadeiras
cativas e tribuna de honra, além
de indicações de acessibilidade,
saídas, entradas e sanitários.
Também foi feita a plotagem
da cobertura dos bancos de reservas, que receberam adesivos com
as logomarcas da Prefeitura de
Uberlândia e da Futel. “Tudo foi
pensado para orientar ao público
da maneira mais clara possível,
para que todos possam se sentir
seguros e à vontade em um dos
principais espaços esportivos do
país”, disse o diretor geral da Futel,
Edson Zanatta.

6 a 13 de março de 2021

Cruzeiro enfrenta São Raimundo
na primeira fase da Copa do Brasil

Victor é anunciado
como novo gerente de
futebol do Atlético-MG
O goleiro Victor se despediu dos gramados, mas
não do Atlético-MG. No
dia 1º de março, depois de
um domingo marcado por
despedidas, após realizar a
última partida pelo Galo e
como jogador de futebol, o
agora ex-atleta foi anunciado como o novo gerente de
futebol do clube mineiro.
“São Victor, quero te
convidar para, a partir de
agora, trabalhar como gerente de futebol ao lado do diretor Rodrigo
Caetano. Fico muito feliz de fazer esse convite a você e com absoluta
certeza que você terá o sucesso que teve como jogador como gerente
de futebol. A massa agradece”, disse o presidente do clube, Sérgio
Coelho. O acordo inicial é que Victor assuma o papel até o fim de 2021.
“Eu que agradeço esse convite, poder virar a página de atleta
e, no dia seguinte, já começar a exercer um cargo desse com tanta
responsabilidade. Agradeço muito como foi conduzido esse fim
de ciclo, obrigado por tudo que o senhor e o Atlético proporcionaram a mim”.
O agora gerente de futebol do clube acrescentou ainda que
espera que esse novo ciclo seja tão vitorioso, como sua passagem
enquanto atleta. “Pode ter certeza que estou muito motivado, feliz
em receber esse convite e agora, fora das quatro linhas fazer com
que o Atlético ocupe sempre seu lugar devido, que é nas grandes
galerias de grandes conquistas”.
Ele se junta a outros atletas vitoriosos pelo Galo e que assumiram papeis nos bastidores. O ex-zagueiro Léo Silva é coordenador
do time de transição do clube, Éder Aleixo é auxiliar técnico
permanente, enquanto Reinaldo é observador técnico da base.
Victor chegou a meados de 2012 ao Galo, vindo do Grêmio,
já sendo vice-campeão do Brasileiro. A partir de então, construiu
uma história vitoriosa. Em 2013, tornou-se o “São Victor do Horto”,
ao defender um pênalti com a perna esquerda, nos acréscimos
do jogo contra o Tijuana, pelas quartas de final da Libertadores.
Ainda seria decisivo nas semifinais contra o Newell’s Old Boys e,
na decisão, diante do Olimpia, quando voltou a defender uma
penalidade na disputa decisiva. Levou o Galo ao título inédito e
histórico da Libertadores.
O ex-atleta ainda acumulou a Recopa Sul-Americana e a
Copa do Brasil, ambas conquistadas em 2014. Também levou o
Campeonato Mineiro por quatro vezes (2013, 2015, 2017 e 2020).
É um dos maiores jogadores da história do clube.
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(em volta ao gramado) e a recuperação e modernização do placar
eletrônico.
Além disso, foram instalados
53 blocos de concreto nos degraus
de acesso ao camarote, à tribuna
de honra e às cabines de imprensa, colocados para tornar mais
confortável para os jornalistas e
torcedores.
Ainda serão realizados os serviços de limpeza e pintura da fachada principal, pintura do piso do
saguão principal e das escadarias
que dão acesso às cadeiras cativas
e pintura das telas protetoras do
bar principal.

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

Árbitro de Vídeo: o território da injustiça
No futebol, seguramente
mais do que em qualquer
outro esporte, o árbitro é um
agente muito importante nas
variações de dinâmica do jogo
devido às inúmeras possibilidades e interpretações que a
partida futebolística proporciona. Símbolo de autoridade
e imparcialidade, o juiz de
futebol é quem tem o papel de
eliminar a violência improdutiva, as jogadas irregulares, tudo
em nome da disciplina e da valorização do espetáculo. Além
de decidir quando o jogo deve
ser interrompido e recomeçado
por meio da marcação de faltas, o árbitro é quem legitima
o resultado de uma partida. Há
2 anos ganhou um reforço de
peso. O árbitro de vídeo já vem
se tornando realidade e está
presente nas grandes competições estaduais, nacionais e
internacionais.
A implantação de recursos
tecnológicos a meu sentir tem
trazido uma mudança radical
na leitura do jogo de futebol.
Para tanto, tem sido necessário
muita compreensão de todos os
envolvidos neste apaixonante
esporte. Jogadores, técnicos,
dirigentes, árbitros, gestores de
arbitragem, torcedores, enfim,
todos precisam colaborar. Afi-

nal, a ferramenta é nova. Vem
passando por adaptações a fim
de tornar o jogo mais dinâmico,
sem grandes interrupções. Daí a
importância de todos os atores
envolvidos se interessarem mais
sobre como funciona o protocolo do VAR (sigla em inglês do
árbitro de vídeo) e, acima de
tudo, respeitar suas diretrizes.
Ao longo do tempo, a história do futebol nos mostra
diversas mudanças na forma
como o jogo é disputado. Os
esquemas táticos estão sempre
mudando e se reciclando. A capacidade física dos jogadores
se intensificou, e a velocidade
do jogo evidentemente aumentou. Apenas a arbitragem
é que permaneceu, de certa
forma, parada no tempo. O uso
da tecnologia é uma tentativa
válida nesse sentido, com o objetivo principal de trazer ainda
mais justiça para o futebol.
Por fim, enalteço o competente jornalista Carlos Eduardo
Mansur em sua coluna esportiva publicada no Jornal O Globo
do último dia 19/02/2021
“(...) Durante anos, o Brasil
desacreditou o juiz de campo.
Agora, uma vez pactuado que
o torneio seria disputado com
auxílio tecnológico, a desmoralização se direcionou primeiro

ao árbitro de vídeo. Agora, chega ao software. Ainda que seja
imperfeito o sistema, não é
preciso grande esforço intelectual para reconhecer o quanto
é mais confiável do que o olho
humano. Ainda assim, somos
obrigados a ouvir dirigentes
exibindo, no olhômetro, certezas categóricas, atribuindo-se o
direito de não só disputar com
a máquina, mas de desqualificá-la. O que vivemos é uma
desmoralização conveniente,
seja do VAR, do árbitro, da competição ou do bode expiatório
que se apresentar. As regras
assinadas tem prazo de validade apenas até que o afago
na ira da arquibancada ou a
necessidade de desviar o foco
do campo se torne prioridade.
Afinal, é confortável terceirizar
a derrota. É sempre útil fazer
um exercício: qual último clube
que se dispôs elaborar uma
proposta de profissionalização
ou desenvolvimento de árbitros? Qual deles se dedicou
mais a polir a credibilidade do
campeonato do que a “jogar
para a plateia”?. No Brasil, as
regras valem enquanto são
convenientes. É despudorada
a forma como rasga qualquer
acordo, qualquer pacto. O futebol é um microcosmo do país”.
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