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SUPERMERCADOS MINEIROS
FATURARAM MAIS DE

R$ 41 MILHÕES EM 2020
erviço essencial durante a pandemia de COVID-19, o setor supermercadista mineiro viu suas vendas dispara-
rem 10,97% no ano passado e alcançar um faturamento de R$ 41,39 bilhões. Mesmo diante das dificuldades 
enfrentadas, o segmento também comemora investimentos em expansão, com a inauguração de 69 lojas 

no estado. “Devido ao isolamento social, o consumo durante o dia, que antes ocorria fora, veio para dentro das 
residências. Adultos em home office ou, em muitos casos, desligados do trabalho e crianças sem escola elevaram o 
volume de compras das famílias, especialmente em itens da cesta básica e produtos de higiene pessoal e limpeza 
doméstica”, destaca o presidente executivo da Associação Mineira de Supermercados (Amis), Antônio Claret.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (foto), teve 
êxito em seu pleito junto ao governo de Minas. O Poder 
Executivo estadual manteve o caráter de essencialidade 
da indústria nas cadeias produtivas que lidam direta-
mente no combate e prevenção dos danos causados 
pela COVID-19.

S

Governo estadual
decreta ampliação dos

setores industriais essenciais
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A recente decisão do Supremo Tribunal Federal que 
liberou, temporariamente, o ex-presidente Lula (PT) para 
disputar cargos eletivos vem movimentando o tabuleiro 
da política nacional. Em Brasília, cogita-se a possibilidade 
do presidente Jair Bolsonaro buscar o nome de um minei-
ro para ser seu candidato a vice. Nesta lista, aparecem o 
governador Romeu Zema (Novo), o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM), e o empresário Rubens Menin.

Queda de cabelo pode ser causada
pelo estresse do isolamento social

A incerteza e a preocupação com a crise sanitária têm levado 
muitas pessoas a ficarem estressadas e ansiosas. Em consequên-
cia disso, um problema que tem surgido é a queda de cabelo, 
também conhecida como alopecia. Quanto mais cedo for feito o 
diagnóstico, melhores são as chances de sucesso no tratamento. 
“De uma hora para outra percebem a perda de muitos fios de 
uma só vez, seja no banho, penteando ou até mesmo ao passar 
a mão. É importante deixar claro que isso não tem ligação direta 
com o coronavírus, mas sim com o momento que estamos viven-
do”, alerta a dermatologista Cristina Andrade.

Brasil é o país onde
as pessoas mais se
sentem solitárias

durante pandemia

Planalto cogita nome de Zema
para ser o vice de Bolsonaro

Rubens Menin também voltou a
ser lembrado no Palácio do Planalto
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Dados colhidos pelo instituto Ipsos mostraram 
que metade dos brasileiros sente solidão “muitas 
vezes”, “frequentemente” ou “sempre” durante 
a pandemia, sendo o maior percentual entre as 
populações analisadas. Em seguida vieram os 
turcos (46%), indianos (43%) e sauditas (43%). 
A psicóloga Renata Borja explica que isso ocorre 
por estarmos impossibilitados de ter contato 
com outros indivíduos. “Quando as pessoas são 
obrigadas a fazerem um distanciamento, isso 
afeta e muito, pois elas estão acostumadas a 
terem um convívio social mais intenso”.
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Brasileiro é o povo que mais
sente solidão na pandemia

um levantamento do instituto ipsos, 
realizado entre 23 de dezembro 
de 2020 e 8 de janeiro de 2021, 

mostrou que metade dos brasileiros 

entrevistados sente solidão “muitas 
vezes”, “frequentemente” ou “sempre” 
durante a pandemia. em segundo lugar 
vieram os turcos, com 46%, seguido pelos 
indianos (43%) e pelos sauditas (43%). 
na outra ponta do ranking, os holandeses 
são o povo que menos sofre de solidão 

(15%), seguidos pelos japoneses (16%) e 
poloneses (23%). 

além disso, 52% dos participantes 
da pesquisa realizada no Brasil inteiro 
afirmaram que esse sentimento de 
solidão cresceu nos últimos 6 meses, 
enquanto 21% disseram que o semestre 

passado deve impactar na sua saúde 
mental no futuro. 

para a psicóloga renata Borja, especia-
lista em terapia cognitiva-comportamental, 
isso ocorre pelo fato de estarmos distantes 
de uma das coisas que o brasileiro mais 
gosta: o contato. “Quando as pessoas são 

obrigadas a fazerem um distanciamento, 
isso afeta e muito, pois elas estão acostuma-
das a terem um convívio social mais intenso”. 

nesta entrevista ao edição do Brasil, 
renata discorre mais sobre o estudo e 
afirma que é possível tirar lições positivas 
também deste cenário.

nat macedo

Por que o brasileiro é o povo que mais se 
sente solitário do mundo e como a pande-
mia influenciou nisso?

o brasileiro é comunicativo, alegre e solidário. 
por aqui, gostamos de festa, de gente e de fazer 
amizades. Somos um povo diverso e que lida bem 
com isso de uma forma geral e a pandemia mudou 
essa realidade. Quando as pessoas são obrigadas a 
fazerem um distanciamento, isso afeta e muito, pois 
elas estão acostumadas a terem um convívio social 
mais intenso. o isolamento tem sido mais difícil para 
nós do que para outras culturas, em que os cidadãos 
já estão mais habituados com esse tipo de prática, 
pois são mais individualistas.   

é possível tirar alguma lição do fato de 
ocuparmos o primeiro lugar no ranking da 
solidão?

esse sofrimento pode trazer significado, aprendi-
zado e nos ajudar a valorizar muitas coisas. como no 
momento não há contato, no futuro iremos apreciar 
mais as conexões e estar com as pessoas. e pensar 
duas vezes antes de recusar um convite. Vamos ter 
uma ressignificação. É importante que a gente se 
cuide agora, que criemos novas formas de pensar e 
agir e busquemos nos conectar com as nossas pró-
prias emoções. temos que ter autocompaixão, que 
é a capacidade de entender que nem sempre tudo 
vai acontecer do nosso jeito, mas que está tudo bem.  

o estilo de vida do brasileiro 
fomenta essa sensação? 

nós gostamos muito do toque, 
de abraçar e beijar. Somos um povo 
afetivo. então, nesse sentido, nosso 
jeito de ser acaba por atrapalhar, 
uma vez que a pandemia trouxe 
diversas limitações. esse tipo de proi-
bição gera um incômodo gigante, 
uma insatisfação que faz com que 
as pessoas fiquem desorganizadas 
emocionalmente, ocasionando so-
frimento.

o atual cenário político e econô-
mico do país pode ter alguma 
relação com esse pódio? 

isso também pode influenciar muito. hoje, 
vivemos uma polarização social em termos polí-
ticos. membros da mesma família entrando em 
conflitos e sem se falarem. Sendo assim, criou-se 
no país uma cultura do cancelamento, que não 
era algo normal aqui. há uma mudança cultural 
em processo e que influencia negativamente as 
pessoas, fazendo com elas se sintam mais sozinhas 
e isoladas. Se você está dentro de um grupo que 
pensa diferente, seja no trabalho, entre amigos 
ou família, você acaba se sentindo solitário e a 
pandemia só reforçou isso.

em sua opinião, falta a promo-
ção da importância de se cui-
dar da saúde mental no país? 

a saúde mental está em alta. 
esse alerta para esse cuidado tem 
acontecido com mais frequência, no 
entanto, ainda existe um preconceito 
que vem de uma cultura que diz que 
nós não podemos estar mal. como 
somos um povo muito alegre, as 
pessoas possuem dificuldade de 
entender que elas podem sentir 
outras emoções, que é algo natural. 
permanece uma cobrança cultural 
de que todo mundo esteja bem o 
tempo todo, o que é impossível e 
contribui para esse problema. 

a gente precisa aprender a utilizar essas emoções 
de uma forma mais assertiva. nós ainda estamos 
atrasados em relação à saúde mental no Brasil, em 
alguns países existe uma promoção desse campo já 
na escola, onde as crianças aprendem a validar esse 
sentimento do outro e a não julgar. 

como mudar esse cenário?

a principal forma de mudar isso é a educação. 
temos que ensinar as pessoas desde a infância a lidar 
com suas emoções e entender que não há problema 
em sentir, mas sim na maneira de se portar mediante 

ao sentimento. hoje, os indivíduos estão cada vez mais 
irritados e achando que tem que brigar o tempo todo 
e não é bem assim. opiniões devem ser levantadas e, 
principalmente, respeitadas. essa é a grande dificul-
dade do nosso país.  

É importante ainda estimular a atividade física, o 
lazer e a alimentação saudável. as pessoas estão ex-
cessivamente focadas em problemas e se esquecem da 
solução. É necessário ensiná-las a resolver suas questões 
e não as jogarem para frente. precisamos ser menos 
catastróficos e aprender a trabalhar o amor ao próximo, 
solidariedade e empatia. 

Além de uma saúde mental em dia, quais 
poderiam ser as ações tomadas para dimi-
nuir a sensação de solidão do brasileiro?

em primeiro lugar precisamos nos inserir em algo. 
não é porque estamos em um período de isolamento 
que não conseguimos fazer isso. podemos promover, 
por exemplo, grupos virtuais de leitura, de discussão 
sobre cinema e várias outras coisas. mesmo dentro 
de casa é possível que as pessoas se abram umas 
para as outras. 

É importante pensar: o que eu posso fazer para me 
sentir melhor em meio à solidão? mesmo com a limita-
ção, é preciso criar novas ações que irão promover outras 
respostas. outra coisa fundamental é buscar sentido na 
vida. Viktor frankl, psiquiatra austríaco, dizia que existem 
três coisas que geram isso: alguém para amar, uma obra 
para se dedicar e a espiritualidade.

incoerência, incompetência, insanidade ou tudo junto?
não é “só” inverossímil imbecilidade…
Quiçá não importe ao mitomaníaco que 

milhares morram, desde que alcance o objetivo 
de suavizar/esconder ao máximo familiares racha-
dinhas, laranjais e investigações envolvendo filhos 
numerais, a nora fernanda, a ex e a atual mulher, 
ana cristina e michelle, e amigos tipo Queiróz e 
o hospedador advogado Wassef. É tanta coisa 
errada, tanta decisão abominável, tanto conluio 
suspeito, que o conjunto talvez seja mesmo conse-
quência de malévola ação ordenada, seguindo a 
parábola de colocar um bode na sala para desviar 
a atenção de coisas - como a recente compra pelo 
senador flávio (republicanos) de suntuosa man-
são. o pior de Bolsonaro é seu desdém à terrível 
realidade da coVid e suas vítimas. absurdamente 
desestruturado, ridiculariza a pandemia (“chega 
de frescura, de mimimi” e “idiota, vai comprar 
vacina na casa da tua mãe” – deboches de 4 de 
março), se faz de vítima da imprensa e… argh… 
comove apologistas. 

além de Bolsonaro, cuja brusca intervenção 
na petrobras foi nova prova inequívoca de que 
somos governados por quem nem entende o 
que faz, existem personagens que, bizarros, 
ostentam ações temerárias, escabrosas ou 
nefastas. É o caso do lira, eleito comandante da 
câmara, aprendiz de (ou do) presidente, alvo 
de processos e investigações (Supremo tribunal 
federal, procuradoria-Geral da república, etc.) 
por corrupção e formação de organização 
criminosa. não surpreendeu sua tentativa de 
que o plenário fosse contra a prisão do daniel 
Silveira (pSl), violento apologista da ditadura 
com r$ 181.198,56 de salário e benefícios - cuja 
esposa, paola, fez três requerimentos para re-
ceber auxílio emergencial e, denunciada, justi-
ficou que não devolveu “porque é burocrático”! 
derrotado no apadrinhamento ao bombado 
colega, lira jamais desistiu e almejou, em 
regime de urgência-urgentíssima, mudar a 
constituição tornando a prisão de parlamen-
tares mais do que judicial missão impossível. 

logo ao assumir já mostrou ao que veio: 

deu ultimato para a desocupação do comitê 
de imprensa, localizado desde sempre próximo 
ao plenário. a transferência para o subsolo 
foi frustrada tentativa de obstar jornalistas. 
com intensa e justa repercussão negativa, 
“apareceu” outro espaço, não tão longe, para 
a imprensa desalojada do local que niemeyer 
criou especificamente para ela. É ineficaz boba-
gem tentar cercear os meios de comunicação. 
fontes seguras são os próprios integrantes 
envolvidos, testemunhas ou insatisfeitos com os 
fatos, alguns fielmente documentados - vide a 
filmagem do general heleno, hoje ministro de 
Segurança institucional, que cantou: “Se gritar 
pega centrão, não fica um meu irmão”, substi-
tuindo o termo ladrão da música original. no 
mínimo, curiosa e simbólica troca de palavras 
com a qual, inflamado, deu o mesmo sentido 
no “show” de 22 de julho de 2018, época em 
que Bolsonaro esculhambava o agora mui 
querido aliado e sustentáculo centrão.

e o que fez o insalubre presidente da 
república, na calada da noite da sexta-feira 
véspera de um carnaval que só houve para 
alucinados que desprezam a vida humana? 
em antecipada homenagem a esses, publicou 
em edição extraordinária (ufa, que pressa!) do 
diário oficial da união, decretos que dispensam 
autorização do exército e ampliam de quatro 
para seis o número de armas por pessoa; se 
for caçador (há quem precise ser “cassado” 
em outro sentido) a quantidade salta para 30 
e, se colecionador, dobra para 60. também 
permitem que possuidor de porte de arma leve 
consigo duas de cada vez, e sobem o número 
de cartuchos de calibre restrito (?) para 2 ml 
por ano. Bolsonaro, para êxtase dos apoiadores 
de plantão, comemorou o crescimento anual 
de 90% na venda de armamentos e garantiu: 
“está pouco, tem que aumentar mais’’. haja 
miliciano e bandido de toda espécie feliz!

excetuando as armas para quem quiser, 
desmemoriado ou abertamente mal-intencio-
nado, ele nunca se lembra de mais nada do que 

prometeu em campanha, amparado pela co-
moção nacional diante de providencial facada 
que angariou votos. exemplo de incongruência 
é o que afirmou (27 de outubro de 2018), 
às vésperas do segundo turno: “Qualquer 
presidente que distribua ministérios, estatais 
ou diretorias de bancos para conseguir apoio 
dentro do parlamento, está infringindo o artigo 
85 inciso 2 da constituição” (sic). Será que o 
então candidato anticorrupção anteviu crime 
de responsabilidade, prova cabal para ser de-
posto? agora, além de abrir as burras e espargir 
r$ 3 bilhões em troca de apoio político e militar, 
vai ceder mais cargos, incluindo novos titulares 
para ministérios e diretorias poderosas, tipo 
Banco do Brasil e casa da moeda.

Quantas milhares de pessoas ainda vão 
morrer, influenciadas pela autoridade máxima 
do país e em consequência de seus desatinos, 
dentre eles manter atabalhoado ministro da 
Saúde que até inverteu o envio de 2 mil vacinas 
para o amapá com 78 mil para o amazonas? o 
recordista de pedidos de impeachment (deve 
entrar no Guinness Book), responde a processos 
internacionais contra a humanidade, muitos por 
degradação do meio ambiente e medidas que 
dizimam indígenas e quilombolas. outros, como 
semeador da morte, “desmascarado” líder que 
esparze vírus, defende aglomerações e entulha 
o país de ineficaz cloroquina contra a coVid da 
qual é negacionista-mor. diga com consciência: 
ser responsável por incontáveis vítimas, significa 
genocídio, flagrante e massivo crime culposo, 
ou um simples “e daí, quer que eu faça o quê?”

entusiasta de donald trump, temo que 
Jair Bolsonaro tente tudo e muito mais para 
se perpetuar. mas, como aconteceu com o seu 
truculento endeusado ídolo, espero que, mes-
mo com todo o poder que arrota, democrati-
camente não seja reeleito e deixe a presidência 
para alguém íntegro, que tome posse com a 
difícil missão de sanar os desvarios do infeliz 
mandato mitomaníaco. até lá, e para o que 
vier à frente, que deus nos acuda!

toque de recolher 
ndiscutivelmente, a recente decisão de 21 prefeitos da região 
metropolitana de Belo horizonte em aprovar o toque de 
recolher entre 20h e 5h, visando aumentar o isolamento 
social atendeu ao apelo científico das autoridades sanitárias, 

atônitas com o crescimento de casos de infectados pelo coronavírus. 
A partir dessa deliberação passa a vigorar a onda lilás, cuja finali-

dade é determinar que, nesses 21 municípios, seja proibida a circulação 
de pessoas no período determinado. para embasar essa orientação, as 
autoridades públicas fizeram apelos para que haja uma fiscalização efi-
ciente como forma de minimizar os efeitos da coVid-19, uma vez que o 
rápido contágio da doença tem comprometido o atendimento daqueles 
que necessitam de ajuda. 

Como justificativa para a medida drástica, houve como argumento 
que a intensa movimentação da população nas ruas no período diurno 
por motivos  essenciais, acaba intensificado a circulação à noite, quando 
fica mais fácil a realização de eventos, muitos clandestinos, nos quais se 
amontoavam centenas de pessoas. E, infelizmente, o reflexo danoso dessa 
realidade foi o aumento no número de casos da coVid-19 e para, além 
disso, a real chance de colapsar o atendimento hospitalar nas unidades 
especializadas de saúde na capital mineira e de outras cidades. 

contudo, diante do fechamento exclusivo do comércio de Belo hori-
zonte por serem ajuizados como não essenciais, avaliou-se que essa dire-
ção do prefeito alexandre Kalil (pSd) poderia não galgar o efeito esperado 
perante a presença de vizinhos circundando o centro e outros bairros da 
capital mineira por conta da proximidade geográfica entre munícipios da 
região metropolitana, especialmente em relação a ribeirão das neves e 
Santa luzia. Sendo assim, em reunião, os prefeitos de cidades da Grande 
Bh decidiram aderir ao toque de recolher. fazem parte deste pacto os 
municípios de Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Florestal, Ibirité, 
igarapé, itaguara, Jaboticatubas, Juatuba, mateus leme, matozinhos, 
nova lima, nova união, pedro leopoldo, ribeirão das neves, rio acima, 
Santa luzia, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano.

o evento contou com a presença de 21 prefeitos dos 37 municípios 
filiados. Só para registrar, na região reside um terço da população mineira 
e essa posição dos chefes do Executivo municipais tem como finalidade 
atenuar esse drama vivido pela população diante da pandemia. a reunião 
foi presidida pela presidente da associação dos municípios da região 
metropolitana de Belo horizonte (Granbel) e prefeita de Vespasiano, ilce 
rocha (pSdB), porém explicitada pela dirigente de contagem, marília 
campos (pt). 

Segundo dados divulgados, no dia 7 de março, pela Secretaria de 
estado de Saúde (SeS), minas Gerais soma 924.572 casos de coVid-19 
e 19.548 mortes. ao todo, 605.225 pessoas já foram vacinadas contra o 
coronavírus em minas, sendo que 290.176 delas receberam a segunda 
dose do imunizante.

renata Borja:
“Para diminuirmos essa
sensação de solidão, em

primeiro lugar precisamos
nos inserir em algo”
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experimente a cachaça “PurAnA”.

lançada no norte de minas em 26/09/2019.
foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Zema é lembrado para ser
candidato a vice de Bolsonaro

parlamentares em minas comentam
anulação de condenações de lula

Prefeita de JF recebe 21 autoridades para
integração de esforços contra a coVid

Em razão do aumento da infecção pelo 
coronavírus e, consequentemente, da 
preocupação com a demanda crescen-
te por leitos de uti, a prefeita marga-

rida Salomão (pt) recebeu, no dia 9 de março, 
27 autoridades municipais, entre prefeitas, 
prefeitos e secretários, que compõem associa-
ção dos municípios microrregião Vale paraibuna 
(ampar), a fim de discutirem proposições para 
conter a crise sanitária.

na ocasião, a chefe do executivo de Juiz 
de fora falou da importância do encontro, 
pois o momento é atípico. “nenhum prefeito 
aqui presente gostaria de estar vivendo essa 
situação, e por isso ressalto: precisamos agir 
de forma articulada”.

a secretária de Saúde, ana pimentel, refor-
çou a necessidade da reunião, apresentando 
uma avaliação do cenário pandêmico nas 
últimas semanas. “este momento é o mais 
diferenciado e delicado que já vivemos e a 
doença não é mais tão previsível. o aumento 
do número de casos é acompanhado de uma 
maior permanência dos adoecidos em leitos”.

o presidente da ampar, José maria novato, 
destacou o protagonismo da prefeita na pro-
moção do encontro e declarou seu apoio para 
que as propostas surgidas na reunião possam 
ser encaminhadas da melhor maneira.

para o presidente da câmara municipal de 
Juiz de fora, Juraci Scheffer, “a prefeita margarida 
tem nosso apoio incondicional e destaco sua 
postura firme e corajosa ao decretar o lockdown 
para tentar frear o número de mortes na cidade”.

o secretário de desenvolvimento econômi-
co, turismo e agropecuária, ignacio delgado, 
sinalizou para a necessidade dos municípios 
da região se unirem, não só neste momento 
de enfrentamento à pandemia, mas também 
no que diz respeito ao desenvolvimento da 
região. “Sabemos do potencial de cada cidade 

aqui representada e, se nos propusermos a uma 
ação integrada, o êxito será coletivo. precisamos 
pensar em curto e médio prazos”.

em decorrência desse encontro, foram fir-
mados acordos entre as autoridades da região 
no sentido de criarem um documento com 
reivindicações, dentre as quais, o apoio de leitos 
de uti e vacinas. após a assinatura, estas de-
mandas serão encaminhadas para o governo de 
minas Gerais e para o governo federal. Segundo 
a prefeita, “precisamos nos unir, articulando 
recursos políticos para a Zona da mata”.

PM
JF

Decisão do STF gerou críticas e elogios no Plenário

No dia 9 de março, na primeira 
reunião ordinária de plenário da 
assembleia legislativa de minas 
Gerais (almG) após a decisão do 

Supremo tribunal federal (Stf) de anular as 
condenações do ex-presidente luiz inácio lula 
da Silva (pt) no âmbito da operação lava Jato, 
o assunto foi tema de pronunciamentos de 
diversos parlamentares.

o deputado Virgílio Guimarães (pt) come-
morou a decisão monocrática do ministro edson 
fachin, que permitiu a retomada dos direitos polí-
ticos de lula. para o parlamentar, foi um dia alegre 
e histórico, no qual foi restaurada a possibilidade 
de o povo escolher livremente o seu presidente. 
ele disse esperar agora um clima político de maior 
harmonia, com a colaboração de diversos matizes 
ideológicos, uma marca da política brasileira.

a deputada Beatriz cerqueira (pt) fez 
questão de deixar um abraço para seu “eterno 
presidente”, que, no seu entender, mudou a 

história do Brasil. na sua avaliação, foi feita uma 
pequena correção da história. “espero ver lula 
pleno em 2022 para que possamos trazer luz e 
esperança ao nosso país”, disse.

críticas

o deputado Sargento rodrigues (ptB), 
por sua vez, se indignou com a decisão do 
Stf. ele seguiu o entendimento de Janaína 
paschoal, deputada estadual por São paulo, 
de que não é razoável uma decisão sobre 
embargos declaratórios (que dizem respeito 
a detalhes formais do processo) anular quatro 
ações penais.

em partes, os deputados Bartô (novo) e 
Bruno engler (prtB) fizeram coro ao colega. 
o primeiro avaliou que a decisão de fachin 
mostra que o Brasil está com valores inver-
tidos. Já Bruno engler ponderou que o Stf 
não considerou lula inocente, e sim que o 
ex-juiz Sergio moro, por atuar em uma vara 
da Justiça federal em curitiba (pr), não seria 
competente para julgar o ex-presidente. “É 
um absurdo o que o Supremo tem feito com 
o país”, lamentou.

Bruno engler: “é um absurdo o que
o supremo tem feito com o país”

o nome de rubens menin voltou
a ser cogitado em Brasília
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A ssim que a pandemia de coVid-19 
abrandar, o assunto político vai voltar 
a aflorar em minas e em Brasília. na 
capital federal, o presidente Jair Bol-

sonaro está analisando qual seria a sua melhor 
opção de filiação partidária. uma das primeiras 
preferências seria o patriotas ou o partido 
trabalhista Brasileiro (ptB), esse último, coman-
dado pelo ex-deputado roberto Jefferson. mas, 
segundo assessores próximos, recentemente o 
chefe da nação tem cogitado a possibilidade 
de caminhar em direção ao partido da mulher 
Brasileira (pmB).

por enquanto, Bolsonaro está sem filia-
ção, mas caso venha aceitar o convite para 
se juntar a essa nova sigla, o primeiro passo 
seria mudar o nome, alterar o estatuto e 
buscar filiados em todos os estados. “isso 
seria melhor do que a criação de uma nova 
estrutura partidária”, dizem os bolsonaristas 
da capital federal.

Zema de vice?

desde que o governador mineiro romeu 
Zema (novo) não quis assinar documentos criti-
cando a postura do presidente da república em 
relação à coVid-19, logo começou o falatório 
de sua aproximação direta com o palácio do 
planalto. representantes da crônica política 
de Brasília descrevem a desenvoltura de Zema 
pelos bastidores do governo federal, inclusive, 
mediante contatos cada mais frequentes com 
o próprio presidente. a partir dessa constata-
ção, semana passada, surgiram comentários 
indicando que o chefe do executivo mineiro 
seria o nome ideal para vice de Bolsonaro. uma 
opção para desidratar o crescimento de uma 
possível candidatura do ex-presidente lula (pt), 
em minas, o segundo colégio eleitoral do país.

Zema tem o seu projeto de reeleição ao go-
verno de minas engatilhado, no entanto, a partir 
da decisão do Supremo tribunal federal (Stf) 
de habilitar o ex-presidente lula politicamente, 
tudo mudou no cenário nacional, e os mineiros 
não ficarão de fora dessas costuras políticas. 
assim, novas alianças serão implementadas, 
caso essa decisão da Justiça seja mantida. Se 
vai ou não participar dessa discussão é mera 
especulação. não obstante, dificilmente Zema 
permanecerá em seu partido por causa do ele-
vado grau de exigências e condicionantes, tipo, 
não pode buscar reeleição, fazer alianças, a não 
ser com partidos que não aceitam o dinheiro 
público e etc.

mas não é apenas o nome de Zema que é 
apontado como alternativa para ser candidato 
a vice-presidente. o presidenciável ciro Gomes 
(pdt) continua insistindo no convite para que 
o prefeito de Bh, alexandre Kalil (pSd) seja o 

seu vice. ao menos por enquanto, o chefe do 
executivo sequer discute o tema e continua 
alavancando a sua caminhada rumo ao palácio 
tiradentes.

as demais preferências entre os mineiros 
são o senador e presidente do Senado, rodrigo 
pacheco (dem), além do empresário rubens 
menin. esse último cortejado por todos, inclusive 
pelos petistas, com quem sempre manteve bons 
laços desde á época do então presidente lula. 
mas, aos amigos, menin tem dito que ele está 
focado em projetos visando o crescimento em 
suas atividades, já que, hoje, a sua empresa está 
atuando até mesmo no exterior.  

Se no passado muitos perpetravam alusão 
ao empresário Josué alencar, cujo pai, José 
alencar foi vice de lula, hoje ele não atende a 
esse tipo de projeto. distanciou dos mineiros 
e segundo se comenta em Brasília, até o seu 
título de eleitor já teria sido transferido para 
São paulo. em síntese, de mineiro ele só tem a 
certidão de nascimento.
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Bolsonaro pode ter o governador
romeu Zema como vice
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Kalil x Granbel
depois de ter participado intensamente do pleito que 

culminou com a eleição da prefeita de Vespasiano, ilce rocha 
(pSdB), para presidente da associação dos municípios da 
região metropolitana de Belo horizonte (Granbel), o chefe do 
executivo de Bh, Alexandre Kalil (pSd), passou a conviver em 
harmonia com a instituição. isso para alegria geral dos muni-
cípios filiados. Por qual motivo? A Associação não pode abrir 
mão da contribuição de qualquer associado, especialmente 
quando se trata da maior cidade dos seus quadros.

Zema no interior
ainda no primeiro semestre deste ano, o governador ro-

meu Zema (novo) terá que colocar o pé na estrada e visitar 
intensamente o interior do estado, caso queira ser reeleito ao 
posto. do contrário, seu projeto político pode entrar por água 
abaixo. essa é a avaliação de alguns parlamentares ao ana-
lisarem sobre a posse do novo secretário-ajunto de Governo, 
Gustavo corrêa (dem). coisas da política mineira.

Política em uberlândia
Segundo comentários ouvidos nos corredores da assem-

bleia legislativa, o nome do chefe do executivo de uberlândia, 
odelmo leão (pp), pode ser a opção para uma terceira via na 
disputa ao governo de minas. um político amigo do prefeito 
atalhou: “com certeza, o odelmo é peça integrante deste 
tabuleiro”.

Kalil x Zema
dizem que o governador romeu Zema (novo) passa horas 

a fio curtindo e alimentando as suas redes sociais. Nos mean-
dros da imprensa, uma observação é feita. o chefe do executivo 
mineiro parece não nutrir mais respeito à mídia tradicional. 
outrossim, seu adversário político, o prefeito Alexandre Kalil 
(pSd), também tem enorme quantidade de seguidores na 
internet, mas mesmo assim, se mantém próximo aos meios 
tradicionais, ou seja, respeita todos os veículos de comunicação 
social, especialmente os sediados em minas.

Política só depois
fisicamente afastado da cena política devido à crise sanitária 

de coVid-19, o ex-governador Alberto Pinto coelho mantém con-
tato com amigos pelo celular o tempo todo. recentemente, ele 
foi solicitado a comentar sobre a sucessão estadual e respondeu 
de pronto: “só a partir do último trimestre deste ano. até lá, o 
assunto predominante é pandemia”, vaticinou.

sucessão na oAB
a eleição na regional mineira da ordem dos advogados do 

Brasil (OAB) acontecerá no final deste ano, mas o tema já toma 
conta dos bastidores dos meios jurídicos. assim, ao se candidatar 
a reeleição, o atual presidente raimundo cândido Junior deverá 
contar com uma meia dúzia de concorrentes. a conferir.

Futuro incerto
em Brasília, comenta-se muito sobre o futuro político do 

senador mineiro carlos Viana (pSd). na avaliação de jornalis-
tas, ele está ficando isolado diante da bandeira hasteada por 
amigos, que o incentivam a se candidatar ao governo de minas. 
“Viana é verde politicamente para essa demanda”, dizem.

Pt com menin?
Bastou o ex-presidente lula (pt) ser liberado provisoria-

mente pela lei, com o fito de poder se candidatar à presidência, 
para que fossem iniciadas as especulações. uma delas é que o 
petista poderia convidar o megaempresário mineiro rubens 
menin para ser o seu vice, assim como aconteceu com José 
Alencar. Seria uma maneira de manter o mercado financeiro 
mais calmo. porém, uma insinuação difícil de se concretizar.
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Faturamento geral das franquias
no Brasil regride quase 3 anos

O
s dados do piB 2020 foram 
divulgados pelo instituto Brasi-
leiro de Geografia e estatística 
(iBGe) e o que era esperado 

pelo mercado foi confirmado: houve uma 
queda de 4,1% do produto interno Bruto 
(piB) brasileiro. mas o que isso significa? 
como impacta nossas vidas? o piB mede 
o crescimento econômico. Quando fala-
mos em crescimento, é importante ter em 
mente que estamos nos referindo à soma 
do que é produzido internamente em nosso 
país em termos monetários. desse modo, 
esse indicador reflete o tamanho da nossa 
economia. 

assim, o dado divulgado, nos mostra 
que em termos monetários, nossa econo-
mia sofreu uma queda de 4,1% em relação 
ao ano de 2019. essa situação não é uma 
surpresa, pois, mesmo antes da pandemia, 
esperava-se que a economia brasileira so-
freria uma retração econômica. entretanto, 
a pandemia veio para reafirmar e piorar 
ainda mais a situação da economia brasi-
leira, pois diminuiu o ritmo das atividades 
econômicas.  

mas, e como se comportaram os três 
grandes setores da nossa economia? 
todos sofreram queda? o setor industrial 
retraiu 3,5%, o que representa a queda 
mais intensa nos últimos cinco anos. em 

termos industriais, o setor de construção 
civil e a indústria de transformação, foram 
as áreas da indústria que tiveram o pior 
desempenho em 2020. 

o setor de serviços, que de modo geral, 
é o que mais contribui para o crescimento 
do piB, foi o que sofreu uma queda maior, 
retraindo 4,5% em relação ao ano anterior. 
com a diminuição da circulação de pessoas, 
o comércio se viu de portas fechadas, ge-
rando uma queda das vendas, fechamento 
de estabelecimentos e um maior nível de 
desemprego nesse setor. além disso, os ser-
viços prestados às famílias e os transportes, 
armazenagem e correio foram os serviços 
mais impactados no ano passado. aqui, é 
importante mencionar que, apesar de ser 
considerado um valor baixo, o auxílio emer-
gencial fornecido para as famílias mais 
afetadas com a pandemia, corroborou para 
que o resultado desse setor não fosse ainda 
pior, o que pode nos mostrar a relevância 
da continuidade desse auxílio em 2021. 

por outro lado, se o setor de serviços 
e a indústria sofreram queda em 2020, 
o desempenho do agronegócio seguiu 
um caminho oposto, apresentando um 
aumento de 2,0% no ano de 2020, se 
comparado com o ano anterior. tal fato, 
é reflexo, em grande medida, das nossas 
exportações. câmbio altamente desva-

lorizado em conjunto com o fato de que, 
mesmo em crises, commodities e produtos 
de primeira necessidade continuam sendo 
demandados mundialmente, permitiram 
um saldo positivo desse setor no ano em 
que a economia brasileira apresentou uma 
queda de 4,1% no seu tamanho. 

esses dados nos geram muitas incer-
tezas em relação ao ano de 2021. o que 
sabemos é que, o Brasil precisa mudar o 
rumo e acelerar o processo de vacinação, 
pois enquanto isso, mortes estão aconte-
cendo, pessoas estão sendo infectadas, 
demandando leitos hospitalares, nossos 
hospitais estão lotados e equipe médica 
sobrecarregada, e o brasileiro vive com dú-
vidas em relação o que deve ser feito: isola-
mento ou não? não há uma unificação do 
discurso entre políticos do nosso país, o que 
dificulta ainda mais o estabelecimento de 
normas a serem seguidas pela população. 
o que sabemos é que, com esse resultado 
econômico, não estamos mais entre as 10 
economias mundiais, o que não é um resul-
tado favorável. para além disso, se o leme 
do nosso barco não mudar e os ventos, 
digo, a equipe econômica e governo não 
tomarem medidas mais assertivas quanto 
à pandemia, aprofundaremos nossa crise 
entrando em uma recessão econômica 
profunda. 

PiB 2020: o que esperar da economia em 2021?

Setor era considerado um dos mais promissores para se investir, mas tem sofrido com a pandemia

u
m balanço feito pela associação 
Brasileira de Franchising (aBf) 
revela que o setor de franquias con-
seguiu manter sua curva de recu-
peração no 4° trimestre de 2020, 

se aproximando dos níveis pré-pandemia. no 
entanto, considerando o desempenho do ano 
todo, o impacto da coVid-19 foi maior, com o 
faturamento geral do setor recuando quase 
3 anos. o estudo mostra que a franchising 
registrou uma receita apenas 1,8% menor no 
período, comparado ao 4º trimestre de 2019, 
que foi de r$ 54,966 bilhões para r$ 53,976 
bilhões.

Segundo o instituto Brasileiro de Geogra-
fia e estatística (iBGe), houve uma redução de 
7,8% no ano passado e os principais fatores 
foram a mudança de hábitos do consumidor, 
principalmente nas áreas de entretenimento 
e turismo, e a queda do setor de serviços. o 
maior impacto foi observado no 2º trimes-
tre de 2020, seguido de uma recuperação 
gradual. 

a pesquisa também analisou o movimen-
to de abertura e fechamento de estabeleci-
mentos e mostrou que o índice de unidades 
abertas em 2020 foi de 6,6% frente 9,2% no 
ano anterior. as fechadas chegaram a 9,2% 
ante 4,9% neste mesmo período, resultan-
do num saldo de -2,6%. este percentual 
originou num total de 156.768 operações 
em 2020 contra 160.958 no ano anterior. 
Já os repasses tiveram uma pequena alta, 
avançando de 2,3% em 2019 para 2,5% no 
ano subsequente.

para a diretora executiva da aBf, Silvana 
Buzzi, o setor de franquias foi diretamente 
abalado. “o faturamento anual recuou a níveis 
de quase 3 anos atrás. o maior reflexo se deu 
no 2º trimestre de 2020, sendo que depois o 
campo formou uma curva de recuperação que 
no 4º trimestre se aproximou de estágios de 
antes da pandemia”. 

em evidência

os segmentos de casa e construção, saúde, 
beleza e bem-estar e serviços e outros negócios 
já apresentam expansão, tanto no 4º trimestre 
como no ano todo. tanto que o setor projeta 
voltar a crescer em 2021, mas deve levar cerca 
de 2 anos para retomar níveis pré-pandemia. “o 
espaço casa tem sido ressignificado, com as pes-
soas passando mais tempo e até trabalhando em 
tempo integral, o que levou a mais investimentos 
e reformas. pesou também os juros em níveis 
historicamente baixos e o fato deste campo ter 
sido considerado como essencial, permanecendo 
aberto durante quase toda a quarentena”. 

Silvana acrescenta que, no caso de saúde, 
beleza e bem-estar, a recuperação veio jus-
tamente por termos mais tempo disponível. 
“além de ser uma tendência bem estabeleci-
da há anos, temos o fato de muitas pessoas 
terem aproveitado o isolamento para fazerem 
procedimentos mais invasivos. outro fator foi a 
recepção de recursos que antes eram destina-
dos a viagens, por exemplo”. 

ela conclui dizendo que no setor de serviços e 
outros negócios, a ampliação se deve ao crescimen-
to de nichos. “como serviços logísticos e de inter-
mediação financeira (pagamentos digitais), que ex-
pandiram muito com o e-commerce na pandemia”.

Vale investir?

a especialista ressalta que, mesmo em 
meio à crise, o ramo de franquias ainda é uma 
boa opção para investimento. o setor continua 

a apresentar índices de mortalidade inferiores 
aos negócios isolados. e enfrentar essa crise 
sozinho, sem o suporte e orientação da fran-
queadora e de outras franqueadas, é um de-
safio maior ainda. muitas redes suspenderam 
ou postergaram o pagamento de taxas típicas 
da franchising e auxiliaram na busca por 
empréstimos. além disso, desenharam e exe-
cutaram estratégias conjuntas de digitalização 
e desenvolvimento de outros canais de venda. 
ademais, temos que levar em consideração 
que muitos segmentos e redes da franchising 
conseguiram preservar suas operações ou até 
crescer de forma significativa”.

Silvana afirma que além de conhecer bem 
o modelo de franquias, pesquisar a rede e o 
mercado de interesse e buscar um advogado 
especializado antes de assinar o contrato são 
ações ainda mais importantes quando se está 
vivendo uma crise. 

expectativas

a diretora diz ainda que as projeções da 
aBf apontam para um crescimento de cerca 
de 8% em termos de faturamento em 2021. 
“isso impulsionado pela retomada da econo-
mia como um todo, o avanço da vacinação 
e, possivelmente, das reformas no congresso 
nacional. estamos levando em consideração 
também que há muita demanda reprimida, 
especialmente nos segmentos de turismo e 
lazer”.

Franchising projeta voltar a crescer
em 2021, mas deve levar cerca de
2 anos para retomar níveis pré-pandemia
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Pacheco no páreo
outro mineiro, cujo nome é especulado para ser convidado 

a se candidatar como vice-presidente, venha a ser o atual presi-
dente do Senado, rodrigo Pacheco (dem), mas, para compor 
chapa com o presidente Jair Bolsonaro. a conferir.

ricos na berlinda
para o diretor da faculdade de economia da uSp, Antônio 

corrêa de lacerda, o governo federal, diante da falta de condi-
ções de pagar as contas, não terá alternativa senão aumentar a 
taxação das grandes fortunas. “pode até não ser para já, mas 
este dia vai chegar”, sentencia o professor.

Governo confuso
o empresário e ex-deputado federal paulistano emerson 

Kapaz, durante evento na tV cultura, disse: “a agenda liberal 
do governo federal já subiu no telhado há muito tempo. ape-
nas o ministro da economia Paulo Guedes ainda segura este 
bastão. os militares do governo, agora mancomunados com 
os políticos dos diversos ministérios, não querem nem saber 
desse debate que para eles ficou no passado, lá na época da 
eleição. usa-se um discurso para se eleger e outro para gover-
nar. Sempre foi assim no Brasil e continuará sendo”, vaticinou.

economia x Vacina
o governo federal não tem saída. todos os prefeitos, gover-

nadores e os grandes empresários avaliam que a retomada do 
crescimento econômico acontecerá somente mediante a vaci-
nação da população. desta forma, o palácio do planalto terá 
de ceder sobre o tema mesmo que paulatinamente. essa é a 
opinião de diversos parlamentares em circulação no congresso 
nacional semana passada. o problema é que esses políticos, 
especialmente os governistas, não tem coragem de falar isso 
abertamente, temendo represálias.

dívida impagável
em comentários feitos no Jornal folha de São paulo, a 

jornalista Patrícia campos mello lembrou. “a dívida brasileira 
já representar 90% do produto interno Bruto (piB). isso é uma 
espécie de bomba relógio prestes a explodir, se não neste 
governo, talvez no próximo”.

cadê o dinheiro?
o comentarista da Globonews, merval Pereira, considerou 

um desaforo para com o povo brasileiro o fato de personali-
dades públicas estarem se valendo da pandemia de coVid-19 
para retirar dinheiro tanto da saúde quanto da educação. 
“Essas figuras asquerosas irão pagar caro no futuro”, previu o 
jornalista. cruz credo, pessoal!

todos pela saúde
diante de tantas mortes pelo coronavírus, a situação tem 

levado muitas pessoas ao desespero, inclusive, as autoridades 
encarregadas de resolver a questão. Segundo especialistas, o 
ideal seria haver uma coordenação de ações na mesma lingua-
gem, com objetivo único de salvar vidas. por enquanto, o que 
se vê são fagulhas políticas, especialmente entre o governador 
de São paulo João doria (pSdB) e o presidente Jair Bolsonaro. 
opinião do jornalista carlos Alberto sardenberg.
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a safra nacional de grãos 
para 2021 deve ficar 9,0 milhões 
de toneladas acima da safra de 
2020. um crescimento de 3,5% 
em relação ao ano passado, que 
já havia sido recorde na série 
histórica da pesquisa que teve 
início na década de 1970. as in-
formações são do levantamento 
Sistemático da produção agrícola 
(lSpa), divulgado semana pas-
sada pelo instituto Brasileiro de 
Geografia e estatística (iBGe). 
pela estimativa de fevereiro, o 
total de cereais, leguminosas e 
oleaginosas gerados no país este 
ano deve atingir 263,1 milhões 
de toneladas.

em relação à estimativa de 
janeiro, a soja teve mais um ligei-
ro acréscimo (0,1%) e continua 
batendo recordes, devendo al-
cançar 130,4 milhões de tonela-
das. o milho declinou um pouco 
nessa comparação (-0,2%), mas 
continua em patamares recordes 
em relação aos anos anteriores, 
devendo chegar a 103,5 milhões 
de toneladas. em relação ao ano 
anterior, a produção de soja deve 
ser 7,3% maior, havendo aumen-
to de 3,1% na área a ser colhida; 
e a de milho 0,3% maior, com 
aumento de 3,4% na área a ser 
colhida.

“embora o plantio da soja 
tenha atrasado este ano, em 
função da estiagem, a partir 
de dezembro, com a volta das 
chuvas, as lavouras se recupe-

raram na maior parte do país e 
a produtividade da leguminosa 
deve ser elevada. os preços 
estão bastante favoráveis no 
mercado internacional e a 
demanda continua alta, por 
isso os produtores continuam 
ampliando as áreas de plantio 
dessa commodity pelo país”, 
avaliou o gerente da pesquisa, 
carlos Barradas.

mas ele ressalta que os pro-
dutores estão preocupados com 
as condições climáticas, pois 
estão previstos grandes volu-
mes de chuvas em importantes 
regiões produtoras, o que pode 
atrasar ainda mais a colheita e 
comprometer a qualidade dos 
grãos. ele explica que o milho 
também vem encontrando con-
dições bastante favoráveis em 
relação à mercado e lidando com 
as condições climáticas.

“as reduções nas estimati-
vas do milho estão associadas à 
menor produtividade estimada 
para a cultura, devido à falta de 
chuvas no decorrer do ciclo da 
1ª safra. a produção do milho 
vem, a cada ano, dependendo 
mais da produção de 2ª safra, 
mas esta vem crescendo à 
medida que a tecnologia de 
produção avança no campo. 
atualmente, em alguns esta-
belecimentos agropecuários, 
já é comum o plantio do ce-
real concomitante à colheita, 
otimizando, assim, a janela de 

plantio da safra e possibilitan-
do maior segurança climática 
durante o ciclo da cultura”, 
esclarece Barradas.

em relação à informação an-
terior (janeiro), houve aumentos 
ainda nas estimativas da produ-
ção do trigo (16,8% ou 965,8 mil 
toneladas), do café canephora 
(12,1% ou 98,1 mil toneladas), 
da cevada (9,0% ou 32,9 mil to-
neladas), da aveia (2,2% ou 21,3 
mil toneladas), do café arábica 
(1,6% ou 30,6 mil toneladas), do 
milho de 2ª safra (0,3% ou 262,8 
mil toneladas) e da soja (0,1% ou 
117,2 mil toneladas).

mas são esperados declínios 
na produção do arroz (-0,1% ou 
8,8 mil toneladas), do feijão 3ª 
safra (-0,1% ou 810 toneladas), 
do feijão 2ª safra (-0,7% ou 8,6 
mil toneladas), do tomate (-1,2% 
ou 46,0 mil toneladas), do milho 
1ª safra (-1,7% ou 441,3 mil tone-
ladas) e do feijão 1ª safra (-3,6% 
ou 46,8 mil toneladas).

as  regiões Sul e nordeste 
tiveram acréscimos em suas 
estimativas de 14,1% e 0,9%, 
respectivamente. Sendo que a 
primeira deve produzir 31,7% do 
total de grãos do país e a segun-
da 8,7% do total. Já o centro-
-oeste, maior região produtora 
do país, que responde por 45,8% 
da safra nacional, teve decrésci-
mo em sua estimativa (-0,9%), 
bem como o Sudeste (-0,6%) e 
o norte (-2,2%).

Previsão da safra 2021 é de 263,1 milhões
de toneladas, 3,5% maior que a de 2020
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crédito permanente para pequenos negócios é
aprovado pelo Senado e segue para a câmara

o Senado aprovou, no dia 10 de 
março, o projeto de lei (pl) 5.575/20, 
que torna o programa nacional de 
apoio às microempresas e empresas 
de pequeno porte (pronampe) uma 
política oficial e permanente de 
crédito. o programa foi criado em 
maio do ano passado para auxiliar 
financeiramente os pequenos ne-
gócios e, ao mesmo tempo, manter 
empregos durante a pandemia de 
coVid-19.  em 2020, o programa 
concedeu mais de r$ 37,5 bilhões 
em empréstimos, abrangendo cerca 
de 517 mil empreendedores

o pl aprovado no Senado segue 
agora para a câmara dos deputados. 
o texto aprovado prevê que os recur-
sos reservados ao programa sejam 
usados de forma permanente para a 
tomada de crédito das empresas de 
pequeno porte. Segundo o autor da 
lei que criou o pronampe e também 
deste pl, senador Jorginho mello 
(pl-Sc), o caráter permanente do 
programa já estava previsto na lei 
aprovada no ano passado, mas o 
projeto 5.575 trouxe as diretrizes que 
permitirão essa perenidade.

as instituições participantes do 
pronampe operarão com recursos 
próprios e contarão com garantia a 
ser prestada pelo fundo Garantidor 
de operações (fGo pronampe), de 
até 100% do valor de cada operação 
garantida, com cobertura pelo fundo 
limitada ao valor máximo segregado 
pelo administrador do fGo para a 
garantia da carteira da instituição 
participante do pronampe, não po-
dendo ultrapassar 85% da respectiva 
carteira.

Segundo a relatora do projeto, 
Kátia abreu (pp-to), o país precisa 
adquirir uma cultura de apoio e incen-
tivo às micro e pequenas empresas. a 
relatora usou dados oficiais para retra-
tar a importância do setor. “a ideia é 
dar um tratamento diferenciado às 
micro e pequenas empresas, conso-

lidando os pequenos negócios como 
agentes relevantes de sustentação, 
transformação e desenvolvimento 
da economia nacional”, comentou. 
“essas pequenas e micro empresas 
empregam 50% da mão de obra de 
carteira assinada do país, são 90% das 
empresas e produzem 27% do piB”, 
defendeu a senadora.

o pl também prorroga, em mais 
seis meses, o prazo de carência dos 
empréstimos, a partir do dia em que 
a empresa tomou dinheiro. “essa 
prorrogação vai ajudar a empresa 
a precisar de menos crédito para a 
segunda fase da pandemia”, comen-
tou a relatora. o teto da taxa de juros 
fixada será a taxa Selic + 6% ao ano. 
e a linha de crédito continuará sendo 
30% do faturamento do ano anterior 
da empresa. 

para o presidente do Sebrae, 
carlos melles, a aprovação do pl é 
um momento histórico para as micro 
e pequenas empresas brasileiras. “o 
pronampe emergencial foi uma das 
mais importantes medidas adotadas 
pelo governo federal, o congresso 

nacional e a frente parlamentar da 
micro e pequena empresa em apoio 
aos pequenos negócios. agora, com 
a aprovação do projeto pelo Senado, 
nós damos um grande passo no 
sentido de consolidar uma política de 
crédito permanente, que assegure um 
maior acesso dos empreendedores 
aos financiamentos tão necessários 
nesse momento”, comenta.

melles comemora a mudança no 
texto aprovado pelos senadores que 
permitiu uma maior alavancagem 
dos recursos. “nossa expectativa é 
chegarmos a uma alavancagem de 4 
vezes. o que significa que para cada 
r$ 1 que o governo aporte no fundo 
Garantidor, será possível emprestar 
r$ 4 aos pequenos negócios”, com-
plementa. 

o presidente do Sebrae também 
ressaltou que o pl permitiu que o 
tesouro aporte mais recursos para o 
pronampe nesse ano e, para os anos 
seguintes os recursos poderão estar 
previstos  no projeto de lei orçamentá-
ria, a exemplo do que já acontece com 
o pronaf (programa de crédito rural).

carlos melles: “Para cada r$ 1 que o governo aporte no Fundo
Garantidor, será possível emprestar r$ 4 aos pequenos negócios”
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daniel Amaro

supermercados mineiros lucraram
r$ 41,39 bilhões no ano passado

FormAto QuAntidAde

lojas de vizinhança 49

Atacarejo 20

express/proximidade 4

Gourmet 3

Hiper compacto 1

fecomércio mG e mais 17 entidades propõem à
prefeitura 10 medidas de combate à pandemia

Grupo apresenta sugestões para preservar vidas e salvar empresas e empregos na cidade

as principais entidades representativas do 
setor produtivo de Belo horizonte, incluindo a 
fecomércio mG, reuniram-se no dia 8 de mar-
ço para debater e propor soluções que preser-
vem vidas e contribuam para a reabertura das 
atividades empresariais na capital. cientes 
da gravidade do momento, as entidades 
compreendem a decisão tomada pelo poder 
executivo municipal, em permitir apenas o 
funcionamento de serviços essenciais. 

no documento enviado ao gabinete da 
prefeitura, as 18 entidades pontuam, no 
entanto, que a imprevisibilidade da decisão 
pode agravar ainda mais a situação de inú-
meros estabelecimentos, já duramente afe-
tados pelos efeitos financeiros da pandemia 
do novo coronavírus (coVid-19). Segundo 
essas instituições, mudanças repentinas 
como essa dificultam a manutenção das 
empresas e empregos. 

diante deste cenário, as entidades 
defendem que o fechamento do comércio 
não deve ser a única alternativa no en-
frentamento à pandemia. na avaliação do 
grupo, é preciso empenho na implantação 
de outras medidas e políticas públicas 
para combater o avanço e os impactos da 
pandemia em Belo horizonte. por isso, no 
documento enviado, as entidades enume-
ram 10 pedidos ao executivo municipal. 

entre os pontos elencados estão: a 
ampliação no número de leitos de uti; a 
intensificação e melhoria na fiscalização 
de empresas que estão em desacordo com 
os protocolos sanitários; a promoção de 
campanhas de conscientização em mídia 
aberta; a exigência do aumento da frota e 
do cumprimento dos horários do transporte 
coletivo; e o planejamento logístico para 
agilizar a vacinação na cidade. 

o material também aborda a necessi-
dade de unificação de procedimentos entre 
as prefeituras da região metropolitana; de 
diálogo permanente entre os governos 
estadual e municipal para o enfrentamen-
to estratégico à pandemia; de ações que 
envolvam as entidades representativas; 
de um cronograma para a reabertura de 
todo o comércio na capital mineira; além 
da edição de medidas governamentais de 
apoio financeiro aos empresários. 

frente a essa realidade, o comércio 
de bens, serviços e turismo teme por um 
agravamento da crise na capital, o que 
intensifica a sensação de insegurança 
por parte das empresas. Sem confiança 
e previsibilidade, o empresário sofre com 
a dificuldade de acesso ao crédito, com 
o pagamento de obrigações tributárias e 
o encerramento de empresas na cidade 

(21.746 no total), potencializadas pelo fim 
do programa emergencial de manutenção 
do emprego e da renda (Bem).

 

em busca de soluções 

desde o início da pandemia, o Sistema 
fecomércio mG, Sesc, Senac e sindicatos 
empresariais tem se posicionado perante 
às autoridades competentes no sentido de 
preservar a saúde da população e manter 
a atividade econômica em operação. não 
por acaso, o sistema vem atuando junto 
com a confederação nacional do comér-
cio de Bens, Serviços e turismo  (cnc) em 
várias frentes, em âmbito nacional, e em 
demandas estaduais, em articulação com 
os sindicatos. 

recentemente, a federação, em con-
junto com o colégio de representantes 

dos contribuintes mineiros, alcançou uma 
vitória estratégica para o setor terciário. o 
conselho nacional de política fazendária 
(confaz) aprovou o convênio icmS nº 
17/2021, que permite ao estado de minas 
Gerais instituir um programa especial de 
parcelamento de créditos tributários refe-
rente ao icmS. 

a fecomércio mG, em conjunto com 
a cnc, também tem atuado em favor 
da reedição do Bem, da prorrogação do 
prazo de carência dos empréstimos do 
programa nacional de apoio às micro-
empresas e empresas de pequeno porte 
(pronampe), do fortalecimento do diálogo 
com o poder legislativo federal, da defesa 
da abertura das atividades empresariais 
com responsabilidade e segurança, além 
de ações pela imunização da população 
apta a se vacinar. 

Considerado um serviço essencial, 
o setor supermercadista mineiro 
não parou de funcionar durante a 
pandemia de coVid-19 e registrou 

crescimento médio de 10,97% nas vendas 
em 2020, chegando ao faturamento 
de r$ 41,39 bilhões, segundo dados de 
uma pesquisa realizada pela associação 
mineira de Supermercados (amis). no 

ano passado, o ramo também manteve os 
investimentos em expansão e inaugurou 
69 lojas no estado.

para o presidente executivo da amis, 
antônio claret, ao longo do ano, os super-
mercados foram um dos poucos setores a 
permanecerem abertos ao público. “eles 
desempenharam papel fundamental no 
atendimento ao cliente e como um dos 
segmentos que mais contribuíram para 
evitar um impacto negativo ainda maior 
na economia do país”, explica.

ele reforça as mudanças provocadas no 
dia a dia do consumidor por conta do coro-
navírus. “devido ao isolamento social, o con-
sumo durante o dia, que antes ocorria fora, 
veio para dentro das residências. adultos em 
home office ou, em muitos casos, desligados 
do trabalho e crianças sem escola elevaram 
o volume de compras das famílias, especial-
mente em itens da cesta básica e produtos 
de higiene pessoal e limpeza doméstica”.

entre os principais fatores que contri-
buíram para o crescimento nas vendas, 
claret cita o e-commerce, que ganhou 
muito espaço no setor em 2020. “muitos 
consumidores optaram por ficar em casa 
e fazer as compras por meios digitais, e 
os supermercados responderam bem a 
essa demanda. o auxílio emergencial 
pago pelo governo federal também foi 
preponderante no aumento da demanda 
ao propiciar acesso a mais itens da cesta de 
compras a um número maior de clientes”.

no entanto, apesar de ter tido alta 
nas vendas e uma forte demanda, o 
ramo foi fortemente afetado pelos custos 
tanto de produtos quanto de insumos. 
“os supermercados também precisaram 
se adequar a vários protocolos e adquirir 
equipamentos e itens de cuidados com a 
saúde para clientes e colaboradores. dessa 

forma, tivemos aumento de vendas, mas 
os resultados não acompanharam essa 
evolução, já que a pressão dos preços, prin-
cipalmente da cesta básica, achatou ainda 
mais as margens do setor”, afirma claret.

investimentos em expansão

mesmo diante das dificuldades enfrenta-
das durante o ano passado, foram inaugura-
dos 69 estabelecimentos do ramo no estado. 
o investimento nesses novos empreendimen-
tos totalizou r$ 660,85 milhões. entre os for-
matos, as lojas de vizinhança tiveram a maior 
expansão, com a abertura de 41 unidades 
dos mais diversos portes. em seguida, vem o 
atacarejo, com 20 novas unidades.

o número de lojas e o total investido 
estão ligeiramente abaixo do que foi pro-
jetado pela amis no começo de 2020, que 
eram de 75 novas unidades, com recursos 

de r$ 700 milhões. “mas o resultado é rele-
vante. em alguns momentos, a execução do 
planejamento de início de ano precisou ser 
substituída pelo foco no atendimento e na 
atenção à segurança e à saúde de clientes 
e colaboradores, além do cumprimento de 
protocolos para evitar a disseminação do co-
ronavírus. porém, o setor manteve a maior 
parte dos investimentos previstos”, avalia.

Projeções para 2021

a estimativa é que 70 lojas sejam 
abertas durante o ano, com a geração de 
7,3 mil empregos diretos. Se confirmados 
esses investimentos, até o final de 2021, 
o setor terá investido r$ 720 milhões 
em novos empreendimentos. com a 
chegada da vacina a toda a população 
e seus reflexos positivos na economia e 
a volta do auxílio emergencial, o setor 
projeta um crescimento de 4,20% ao ano.

“essa projeção reflete a melhora da 
confiança dos empresários do setor por conta 
da vacinação e também pelas novas lide-
ranças no congresso nacional, com a maior 
possibilidade de votação das reformas. a 
sinalização do governo para a volta do auxílio 
emergencial, ainda que em parte, também é 
muito bem-vinda. a nossa crença é de que o 
país volte a se desenvolver”, conclui.

setor também manteve os investimentos em expansão e inaugurou 69 lojas no estado

novas lojas
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E-mail: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

A todos, os nossos Parabéns!

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

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

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

www.itapoaloterias.com.br

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

euler luiz de
oliveira com
márcio mol,
dois nomes
de sucesso
no mundo

dos negócios
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liderança comprovada

Adinâmica ana paula Jun-
queira se destaca ao lado 
do prefeito de uberlândia,  

como uma das grandes lideranças 
políticas de minas Gerais. ela tem 
realizado um trabalho de dedica-
ção no combate à coVid-19 e, tam-
bém, contra a violência doméstica 
das mulheres.

PM
U

A cAnetAdA de FAcHin - a grande pergunta feita pela maioria do povo brasileiro 
é se podemos acreditar no atual Supremo tribunal federal (Stf). uma corte que, 
outro dia, determinou que todo condenado em segunda instância teria que iniciar 
o cumprimento da prisão. logo depois, o mesmo Supremo promove outra votação 
e acaba com a sua própria decisão, solta o ex-presidente lula e outros condenados 
que já estavam cumprindo suas penas. os ministros do Stf vivem dando entrevistas 
e adiantando seus votos em assuntos polêmicos. agora, o ministro luiz edson fachin 
resolveu anular todo o julgamento contra lula em curitiba, afirmando que o correto 
seria que o processo ocorresse com a Justiça federal de Brasília. porque no momento 
que acontecia o julgamento do ex-presidente lula e de outros apenados pela famosa 
lava Jato, o mesmo ministro não tomou essa decisão? ela veio só agora. no entanto, 
mesmo livre da sua penalidade, lula continua nas barras da Justiça, porque o novo 
juiz federal de Brasília pode simplesmente reafirmar tudo aquilo que se fez em curi-
tiba ou promover outro processo, ouvindo novamente todos os envolvidos na lava 
Jato, o que pode dar em excesso de prazo e todos serem inocentados por prescrição 
de tempo. na verdade, a decisão do ministro fachin mostra que há uma luta surda 
dentro do Supremo.

lilás é A cor - os prefeitos da região metropolitana de Belo horizonte se reuniram, 
em Vespasiano, convocados pela presidente da Granbel, ilce rocha (pSdB), e ado-
taram a onda lilás como protocolo contra a coVid-19. de 34 autoridades, apenas 21 
compareceram e apoiaram a iniciativa de toque de recolher de 20h às 5h. o comércio 
nestas cidades continuará funcionando, mas as medidas de aferição de temperatura e 
lotação serão controladas. a propósito, os supermercados não poderão vender bebida 
alcoólica gelada durante esse período.

Apesar da decisão do prefeito alexandre Kalil (pSd) de fechar a cidade, os ônibus 
continuaram cheios e os pontos dos coletivos aglomerados na região central. aliás, se 
o chefe do executivo adotasse um horário para o comércio de 12h às 20h, de segunda 
a sexta, e um outro turno para o sábado, os lojistas não estariam reclamando e Kalil 
mostraria boa vontade com o empresariado. 

Veja o nosso supremo. todos já sabiam da opinião do ministro Gilmar mendes 
contra o ex-juiz Sérgio moro. parece que, para o Gilmar, não houve roubo na petrobras 
e nem conluio das construtoras com os políticos do Brasil. Será que o ministro vai pedir 
a petrobras para devolver o dinheiro que lhe foi roubado e devolvido?

Kalil (pSd) vem sendo aconselhado pelos assessores mais próximos que, se for 
mesmo concorrer ao palácio tiradentes, deixe o conforto do gabinete e viaje ao interior 
de minas. a eleição para governador é bem diferente das últimas que ele disputou 
em Belo horizonte.  as lideranças do interior querem ter contato com o candidato.

diante de tantos problemas, é de se perguntar: o que faz a agência de de-
senvolvimento da região metropolitana de Belo horizonte (armBh)? É só cabide 
de emprego?

Valseni Braga,
roberto Gontijo,

comandante
da marinha
em minas,

Washington
luiz Vieira

de Barros, e
Paulo cardoso
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BolsonAro em situAÇão diFícil - o presidente da república, Jair Bolsonaro, fritou 
Sérgio moro quando era seu ministro da Justiça, prometendo a ele uma indicação 
para o Supremo na primeira vaga que abrisse. a escolha de moro para o ministério da 
Justiça trouxe credibilidade ao governo de Bolsonaro. ao desacreditar em seu ministro 
da Saúde, luiz henrique mandetta, por puro ciúme, o presidente ganhou outro inimigo. 
agora, ressurge lula em seu pé e com sede de voto e eleição.

domingo, dia 14 de março
otoniel Geraldo Batista
Sra. léia márcia ribeiro de pinho - esposa de ivair nogueira
mércia Garcia - esposa de Giovani Garcia

segunda-feira, 15
Sra. Vânia da cunha pereira Valadares - esposa de Ziza Valadares
marcelo Vasconcelos Guimarães
Victor nogueira

terça-feira, 16
delegado marco antônio teixeira 
Wander Borges - prefeito de Sabará 
Jornalista rodrigo Barreto lucena

Quarta-feira, 17
ronaldes Gonçalves marques - ex-prefeito de nova lima
Bruno penido Giacomini

Quinta-feira, 18
Jornalista J.d. Vital 
Jornalista alexandra mendes - rádio itatiaia 

sexta-feira, 19
ex-vereadora maria José chiodi - contagem
artista plástico José afrânio Vieira

sábado, 20
ex-vereador aristides Vieira 
médico cesário almada de lima

sesi-mG oferece teste
Pcr para pessoas físicas

Testagem, considerada padrão-ouro, está disponível para a RMBH e custa R$ 153

o Sesi-mG que saiu à frente ao 
oferecer o teste rápido para que 
a população pudesse detectar a 
coVid-19, mais uma vez, inova. 
agora você pode contar com o 
teste pcr, que é considerado 
mais assertivo e completo, pro-
porcionando segurança e, com 
isso, maior produtividade para 
seus negócios. 

Segundo cristiane Scarpelli, 
gerente de Segurança e Saúde 
para a indústria do Sesi, “agora o 
Sesi possui os dois tipos de testes 
mais utilizados na detecção da 
coVid-19, seja na fase inicial, por 
meio do vírus ou na fase interme-
diaria e final, pelos anticorpos. 
estes exames fazem parte de um 
protocolo pensado e oferecido 
pelo Sesi-mG que é destinado às 
indústrias, proporcionando ao se-
tor uma continuidade produtiva de 
forma segura para todos”, explica 
a gestora.   

cristiane explica que o Sesi 
formulou um protocolo de ação 
para a pandemia que é composto 
por várias ações que têm o intuito 
de colaborar para o achatamento 

da curva de contágio, promovendo 
a prevenção, controle e mitigação 
dos riscos. “essas ações, em con-
junto com as estabelecidas pelas 
normas reguladoras (nrs), visam 
a manutenção dos empregos e a 
retomada econômica do país de 
forma segura”, ressalta, pontuan-
do ainda que a federação das in-
dústrias do estado de minas Gerais 

(fiemg) já investiu mais de r$ 100 
milhões em ações de combate ao 
novo coronavírus.   

o teste pcr está disponível 
nas unidades de Saúde do Sesi 
da região metropolitana de Belo 
horizonte e custa r$ 153 a uni-
dade.  para mais informações, 
entre em contato: (31) 3263-4242 
csaude@fiemg.com.br

compromisso com a qualidade
o teste molecular (pcr) disponibilizado pelo Sesi-mG 

tem o selo de qualidade do centro de inovação e tecnologia 
(cit Senai). a unidade, que é reconhecida por sua impor-
tância nos setores de inovação e tecnologia, está fazendo as 
análises dos exames, garantindo desta maneira, a eficácia 
e rapidez necessária.
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amm e Sebrae abrem
inscrições para curso

“compras públicas municipais”

Estão abertas novas 
inscrições gratuitas 
para a nona turma 
do curso virtual so-

bre “compras públicas mu-
nicipais”, nos dias 16, 17 e 
18 de março, disponibilizado 
pelo projeto desenvolvido 
pela associação mineira 
de municípios (amm) e o 
Sebrae, denominado de-
senvolve minas Gerais. a 
procura pelas qualificações 
vem mostrando o sucesso da 
iniciativa das duas entida-
des, que focam em oferecer 
suporte técnico e capacita-
ção aos gestores, servidores, 
empresários e comerciantes 
na implementação de medi-
das e ações que favoreçam 
os pequenos negócios e a 
sustentabilidade econômica 
local.

o curso é voltado para o 
desenvolvimento econômico 
e a qualificação da adminis-
tração pública municipal. o 
conteúdo visa proporcio-
nar conhecimentos técnicos 

para a implementação dos 
procedimentos de estímulo 
aos pequenos negócios nas 
compras públicas munici-
pais, incluindo o microem-
preendedor individual (mei) 
e agricultores familiares, 
conforme previsto na lei 
complementar 123/06 e de-
mais legislações aplicáveis.

 

desenvolve 
minas Gerais 

o projeto desenvolve mi-
nas Gerais faz parte do con-
vênio celebrado entre a amm 
e o Sebrae minas durante o 
delta fórum – encontro de 
desenvolvimento econômico 
para lideranças e territórios, 
em Belo horizonte, em de-
zembro de 2019.

o presidente da amm, 
1º vice-presidente da cnm 
e prefeito de moema, Jul-
van lacerda, destaca que os 
gestores que assumirão em 
2021 terão muitos desafios 
pela frente e precisam de 

muito apoio e conhecimento 
para conseguirem adminis-
trar suas prefeituras. “por 
isso, há a responsabilidade 
institucional da amm em 
aprimorar dois pontos es-
senciais: a capacitação da 
gestão pública, porque não 
adianta conseguir mais re-
cursos, melhorar a relação 
federativa, se não melhorar-
mos de dentro para fora; e o 
fomento ao desenvolvimento 
local, despertando a vocação 
para o empreendedorismo”.

ele ressalta ainda que a 
parceria com o Sebrae no 
projeto desenvolve minas 
Gerais pode ajudar muito 
todos os gestores e agentes 
públicos. “Juntamente com 
o Sebrae, e com o apoio de 
diversos parceiros, queremos 
capacitar os gestores em 
favor do desenvolvimento 
econômico local em busca de 
ações e soluções para otimi-
zar o comércio e a pequena 
indústria, fazendo o dinheiro 
circular nos municípios.”

https://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/compose&mailto=csaude@fiemg.com.br
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www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

estresse por isolamento pode levar
ao aumento da queda de cabelo

nova rotina provocada pela pandemia de 
coVid-19 tem gerado um quadro de es-
tresse e ansiedade em algumas pessoas. 

isso porque o momento exigiu mudanças na vida 

pessoal e profissional e nem todos conseguiram 
se adaptar com facilidade a essa realidade. nesse 
aspecto, um dos problemas que pode se manifestar 
é a queda de cabelo, também conhecida como 
alopecia. o principal sinal é a perda de mais de 
100 fios por dia ou quando é possível ver falhas 
no couro cabeludo.

a professora ana paula mendes notou uma falha 
no seu couro cabeludo após sair do banho. “era 
pequena, mas como meu cabelo estava molhado 
pensei ser normal. depois disso, comecei a reparar 
mais e o ralo do banheiro estava acumulando mais 
fios. Quando eu passava a escova também saía 
mais do que o de costume. poucos dias depois, a 
área falhada aumentou e fiquei bastante preocu-
pada com o fato. aquilo foi um susto e me abalou 
emocionalmente”.

ela conta que procurou ajuda profissional e foi 
constatada alopecia areata causada pelo estresse. 
“a dermatologista perguntou sobre minha rotina, 
histórico familiar e realizou alguns exames para chegar 
ao diagnóstico. nos últimos meses tem sido exaustivo 
cuidar da casa, filhos e dar conta do meu trabalho. 
tenho tomado a medicação e passado um produto 
para estimular o couro cabeludo. além disso, busco 
tirar um tempo do dia para fazer alguma coisa que 
gosto. distraio a cabeça assistindo filmes, novelas, 
ouvindo música ou até mesmo fazendo aulas on-line 
de dança”.

a dermatologista cristina andrade afirma que a 
busca por ajuda em seu consultório para solucionar 
a queda de cabelo aumentou cerca de 30% nos 
últimos meses. “as pessoas relatam preocupação, 
pois de uma hora para outra percebem a perda de 
muitos fios de uma vez só, seja no banho, pentean-
do ou até mesmo ao passar a mão. É importante 
deixar claro que isso não tem ligação direta com o 
coronavírus, mas sim com o momento que estamos 
vivendo”.

ela diz ainda que uma das causas da alopecia 
são justamente o estresse e a má alimentação. 
“todos estão na incerteza sobre quando a vida 
volta ao normal, vacina demorando, medo de 
perder o emprego, além dos problemas pessoais e 
os transtornos gerados pelo home office. Quando 
a pessoa está estressada, o organismo produz uma 
quantidade exagerada de cortisol, ocasionando 
inflamações que impedem a entrada e absorção de 
nutrientes na região capilar. isso afeta o crescimento 
e o surgimento de novos fios”.

cristina explica que existem dois tipos de alopecia: a 
areata e a androgenética. “nesta última, o fator genético 
é predominante, atingindo 50% da população mundial 
masculina e 30% da feminina. Já a areata é uma doença 
inflamatória ligada a aspectos genéticos e imunológicos, 
sendo mais comum entre as mulheres. ela pode piorar 
em quadros de ansiedade e levar a queda de cabelo em 
regiões delimitadas. para quem já possui predisposição 
para a alopecia, a queda pode ser ainda maior”.

Prevenção e tratamento

Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores 
são as chances de sucesso no tratamento, alerta a 
dermatologista. “muitas vezes conseguimos contro-
lar ou evitar a progressão da doença. hoje, temos 
procedimentos modernos para combater a queda de 
cabelo. podem ser utilizados fototerapia com lasers e 
led, microagulhamento, medicamentos na pele, como 
anti-inflamatórios e pomadas no local afetado, além 
de substâncias de uso oral e tópico, como a finasterida 
e o minoxidil. tudo deve ser avaliado por um especia-
lista para ver as causas e iniciar o melhor método”.

ainda segundo a especialista, durante a qua-
rentena a alimentação das pessoas ficou um pouco 
desregrada. “muitos têm ingerido fastfood e carboi-
dratos em excesso. para prevenir e ajudar no combate 
a queda de cabelo, o recomendado é aumentar o 
consumo de vitaminas como a biotina, encontrada 
na gema do ovo, cereais, leite, nozes, amendoim, 
entre outros. práticas de redução do estresse como 
ioga também auxiliam, assim como fazer atividades 
prazerosas nas horas livres”, conclui.

“todos estão na incerteza sobre
quando a vida volta ao normal,

vacina demorando, medo de perder
o emprego, além dos problemas

pessoais e os transtornos
gerados pelo home office”
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Problema é ainda
maior para quem tem

predisposição para a alopecia

Em 18 de janeiro de 2021 
foi iniciada a campanha de 
vacinação contra o corona-
vírus em minas Gerais, no 

entanto, desde que a imunização 
começou no estado, o assunto tem 
repercutido, uma vez que, tudo in-
dica, esteja ocorrendo desrespeito à 
ordem da fila.

Geralmente, os “fura-filas” são 
políticos, empresários e servidores 
públicos que não pertencem aos 
grupos prioritários. em minas, o 
último escândalo envolve o nome 
de carlos eduardo amaral, atual 
secretário de estado de Saúde, 
afastado do cargo depois que virou 
centro de polêmica após o ministé-
rio público abrir um inquérito para 
apurar suspeita de “fura-fila” de 
806 servidores da pasta na vacina-
ção contra a coVid-19.

de acordo com o Sindicato Único 
dos trabalhadores da Saúde de mi-
nas Gerais (Sind-Saúde/mG), foram 
imunizados apenas 806 servidores 
efetivos da Secretaria de estado de 
Saúde dos 683 mil que tem esse 
direito. “e esses profissionais, em 
sua grande maioria, são os que 
visitam hospitais e estão em área de 
risco. Sendo assim, é lamentável que 
deturpem a situação tendo como 

base, exclusivamente, a imagem do 
ex-secretário carlos eduardo amaral 
e que tem um viés muito mais polí-
tico”, afirma núbia dias, diretora do 
sindicato.

ela acrescenta que esses pro-
fissionais têm trabalhado por até 
quatro servidores já que não houve 
concurso, além de terem os piores 
salários do governo de minas. “cas-
ta, que casta? eles furam fila em 
que momento? Já imunizamos o 
grupo da linha de frente da coVid 
dos hospitais e a área hospitalar 
foi praticamente toda vacinada. em 
toda campanha foi assim: primeiro 
imunizamos todos os trabalhadores 
da saúde”.

núbia acredita que a sociedade 
precisa compreender que, para que 
uma única dose chegue à popula-
ção, milhares de servidores estão 
por trás dessa logística, por isso 
mesmo eles precisam estar vaci-
nados para imunizar o restante das 
pessoas. “É óbvio que o Sind-Saúde 
é completamente contra os chama-
dos fura-filas, mas realmente não 
é este o caso. não compactuamos 
com qualquer ilegalidade. todos 
os servidores da Secretaria de 
estado de Saúde não podem ser 
condenados como furadores de 
filas e corruptos porque isso não é 
uma verdade, principalmente sem 
conhecer a realidade que esses 

trabalhadores têm enfrentado ao 
longo de um ano extremamente 
desafiador”. 

ela esclarece que “a resolução 
da comissão intergestores Bipartite 
do estado de minas Gerais (ciB-SuS/
mG) determina estratificações que 
são prerrogativas que cabem aos 
estados e municípios ajustarem, 
mas que os profissionais do progra-
ma de Saúde família, da atenção 
Básica municipal, da rede de frio, 
que são aqueles que entregam ou 
fazem a vacina chegar em 48h até 
as 28 regionais do estado, foram 
imunizados e estão fazendo um tra-
balho brilhante. inclusive, sem eles, 
teríamos um desastre muito maior 
em minas Gerais”.

para finalizar, núbia ressalta que 
as pessoas precisam conhecer o Sis-
tema Único de Saúde (SuS) e quem 
são esses profissionais que atuam 
na área, pois, do contrário, muitas 
injustiças serão cometidas daqui pra 
frente. “estamos na segunda fase e 
nela estão inclusos trabalhadores da 
saúde, independentemente de onde 
atuam. estamos falando de profis-
sionais que criam e fazem os leitos 
de unidade de tratamento intensivo 
(uti) funcionar em menos de 15 dias, 
que transferem equipamentos de um 
hospital para o outro e que vão para 
a zona roxa ampliar os leitos para a 
população não morrer”.

Sind-Saúde repercute casos de “fura-fila”
da vacina contra o coronavírus em minas
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

Aplicativo conexão escola 2.0 já está 
disponível para professores e alunos

O ano letivo de 2021 traz 
muitas novidades para 
professores e alunos da 
rede pública estadual de 

ensino de minas Gerais. uma delas 
é a nova versão do aplicativo cone-
xão escola, que recebeu melhorias 
e passa a se chamar conexão 
escola 2.0. a principal mudança 
é a possibilidade da interação 
por meio do Google Sala de aula 
(Google Classroom), incrementada 
à ferramenta. o app já pode ser 
baixado na Google Play Store e se-
gue com a navegação patrocinada 
pelo Governo de minas.

a nova versão vai permitir ga-
nho na interação on-line entre pro-
fessor e aluno, além de possibilitar 
que os educadores disponibilizem 
materiais para os estudantes de 
cada sala e promovam a reali-

zação de conversas por vídeo. o 
aplicativo segue oferecendo as 
funções anteriores, como baixar o 
plano de estudo tutorado (pet) e 
as teleaulas do programa Se liga 
na educação.

Acesso dos professores  

para acessar o conexão escola 
2.0, o professor precisa utilizar o 
e-mail criado pela Secretaria de 
estado de educação de minas Ge-
rais (See/mG). É necessário que ele 
esteja configurado no dispositivo 
móvel para instalação e acesso. 
para quem for entrar pela primeira 
vez, a senha é o cpf, sem espaço 
e os pontos. Quem ainda não 
tiver o endereço eletrônico deve 
contatar a direção da escola em 
que trabalha.

Acesso dos alunos 

da mesma forma, os alunos 
também precisam utilizar o e-mail 
criado pela See/mG para acessar o 
aplicativo. o formato do endereço 
eletrônico é o primeiro nome do 
aluno, seguido de ponto e o número 
da matrícula, acrescido de @aluno.
mg.gov.br. a senha é a data de nas-
cimento completa com dia, mês e 
ano (com quatro algarismos). 

os e-mails institucionais criados 
para estudantes, tanto os que já es-
tavam matriculados na rede como os 
novos, podem ser consultados junto à 
direção da escola ou no endereço: ida-
luno.educacao.mg.gov.br. em caso de 
dúvidas, a See/mG preparou um 
manual de acesso com dicas e passo 
a passo de como baixar o conexão 
escola 2.0 para alunos e professores. 

Formação para 
professores

a escola de formação e de-
senvolvimento profissional de 
educadores da See/mG está com 
inscrições abertas para os servi-
dores interessados em participar 
do curso “Google for Education: 
recursos e possibilidades”.

o curso é oferecido na modali-
dade de educação a distância (ead) 
e tem o objetivo de apresentar e 
demonstrar, de forma prática e 
objetiva, as potencialidades dos 
recursos disponíveis na plataforma 
Google for education, a partir do uso 
do e-mail institucional “@educacao.
mg.gov.br”. a pré-inscrição dos inte-
ressados deve ser feita no site esco-
ladeformacao.educacao.mg.gov.br/.

Histórico do aplicativo

o conexão escola ofereceu, 
ao longo do ano letivo de 2020, 
materiais de estudo, como o pet 
e as vídeoaulas do Se liga na 
educação. além disso, permitiu a 
interação, com segurança, entre 
aluno e educador por meio de 
um chat. 

em 2020, desde o dia do 
lançamento do conexão escola, 
foram realizados mais de 1,55 
milhão de downloads do aplica-
tivo. mais de 800 mil usuários 
ativos, entre professores e alunos, 
utilizaram a plataforma. além 
de ter ficado disponível para 
aparelhos celulares e tablet, o 
app também podia ser acessado 
direto no computador, em todos 
os navegadores.

o app já
pode ser

baixado na
Google Play

Store e segue
com a navegação

patrocinada
pelo Governo

de minas Gerais

https://www.mg.gov.br/
https://www.educacao.mg.gov.br/
https://www.educacao.mg.gov.br/
https://www.educacao.mg.gov.br/
http://aluno.mg.gov.br/
http://aluno.mg.gov.br/
https://idaluno.educacao.mg.gov.br/
https://idaluno.educacao.mg.gov.br/
http://educacao.mg.gov.br/
http://educacao.mg.gov.br/
http://escoladeformacao.educacao.mg.gov.br/
http://escoladeformacao.educacao.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
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Para mulheres em BH, pandemia
escancarou desigualdade e violência
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a pandemia, mais mulheres têm sido vítimas 
de feminicídio e são elas as mais sobrecarre-
gadas com as mudanças na rotina imposta 
pelo enfrentamento à coVid-19, conforme 

realidade exposta no dia 8 de março, dia internacional 
da mulher, por participantes da live “mulheres contam 
como enfrentaram a pandemia”.

a atividade, transmitita pelo YouTube com partici-
pação livre ao público, abriu o evento “Sempre Vivas: 
luta das mulheres em tempos de pandemia”, preparado 
pela assembleia legislativa de minas Gerais (almG), 
em parceria com 55 entidades, para celebrar a data.

“há um aumento grande da situação de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres neste momen-
to, ainda que seja difícil de comprovar com os números”,  
frisou a promotora de Justiça patrícia habkouk.

Segundo ela, a subnotificação ainda é significativa e 
impede que se tenha a dimensão real do cenário. ainda 
assim, ela frisou que dados do fórum nacional de Segu-
rança pública mostram que na pandemia 649 mulheres 
perderam a vida por feminicídio no Brasil somente no 
1° semestre do ano passado, um crescimento de 2% em 
relação ao mesmo período de 2019. 

 “a maioria (das mulheres) morre justamente no 
momento em que decide se libertar de relações violentas 
e opressivas”, frisou a promotora. ela alertou que para 
essas mulheres ainda não é simples fazer suas próprias 
escolhas, o que num cenário como o da pandemia, de de-
semprego e dificuldades, pode se tornar ainda mais difícil.

também no 1° semestre do ano passado, houve 
no país uma queda de 9,6% nos registros de violência 
doméstica, mas os acionamentos pelo disque 190 da 
polícia militar cresceram 3,8%, com 147.379 chamados 
no período envolvendo violência doméstica e família.

para patrícia, uma iniciativa a ser comemorada, e 
que pode contribuir para vencer a subnotificação ao 
facilitar a formalização de denúncias, é a delegacia 
Virtual criada na pandemia para o enfrentamento à 
violência contra a mulher, que na sua avaliação deve 
se tornar uma política permanente.

“esse foi um dos passos mais importantes, a 
construção de uma plataforma virtual para que as mu-
lheres façam o registro da violência e peçam a medida 
protetiva”, destacou a representante do mp, mesmo 
alertando para o fato de que a inclusão digital ainda 
seja um desafio em minas.

mulheres negras morrem mais 

a promotora ainda alertou que dar respostas a esse 
momento de pandemia exige que as instituições enxer-
guem também as diversas vulnerabilidades enfrentadas 
pelas mulheres, por exemplo, aquelas relacionadas à 
raça, gênero e orientação sexual, e que muitas vezes 
se cruzam umas com as outras.

um exemplo dessa necessidade estaria no fato 
de que as mulheres negras podem estar sendo 
as mais vitimadas nesse momento de pandemia, 
levando em conta o comportamento das taxas de 
homicídio nessa parcela da população ao longo dos 
últimos anos.

entre 2008 e 2018, dados citados por patrícia 
mostram que a taxa de homicídio de mulheres negras 
no Brasil aumentou 12,4%, enquanto a de mulheres 
não negras caiu 11,7%. no mesmo período, 68% das 
mulheres assassinadas eram negras, quando em minas 
a taxa foi de 69%.

fazendo um recorte, a promotora ainda destacou 
que em 2018, a taxa de homicídios de mulheres negras 
foi quase o dobro da taxa de mulheres não negras (5,2% 
contra 2,8 %, respectivamente).

exaustão 

cientistas políticas e atuantes em movimentos 
sociais, Bruna camilo e Bárbara ravena cobraram 
políticas públicas para as mulheres, mas defenderam 
que a solidariedade e as ações emergenciais não são 
assistencialismo no atual cenário da pandemia, mas 
uma exigência do momento.

elas também criticaram a intenção do governo 
federal de retornar com o auxílio emergencial durante 
a pandemia no valor de r$ 250,00, e cobraram que o 
valor seja mantido em pelo menos r$ 600,00 como 
anteriormente.

engajada na marcha mundial das mulheres, 
que tem dois núcleos na capital, Bruna afirmou que 
as mulheres das periferias e ocupações não puderam 
parar suas atividades mesmo na pandemia, não tendo, 
segundo ela disse, o privilégio de trabalhar de casa.

ao mesmo tempo, com o desemprego de muitas de-
las ou de parceiros e com o isolamento social nos casos 
possíveis, grande parte das mulheres passaram a con-
viver mais tempo em casa com seus agressores, numa 
realidade que Bruna apontou como sendo também 
de agravamento da violência doméstica e da pobreza.

por essa razão, ela informou que a marcha atua, 
entre outras ações, indo às comunidades distribuindo 
kits de higiene e panfletos com informações sobre 
violência doméstica. mas o alcance das ações depende 
fortemente de mobilização social e de doações, frisou.

Já Bárbara, que atua na união Brasileira de mulhe-
res de minas Gerais (uBm), destacou que a pandemia 
veio para mostrar o quanto é desigual entre homens 
e mulheres o cuidado com a casa, os filhos, as tarefas 
domésticas e ainda com o home office.

“o feminismo não é ‘mimimi’ não, a pandemia veio 
não para que houvesse a divisão de tarefas, mas para 
escancarar a desigualdade”, disse ela, para quem as 
mulheres estão sobrecarregadas ao extremo.

Segundo Bárbara, esse círculo de violências diversas 
não é quebrado porque a mulher, numa situação de di-
ficuldade, ainda vê o homem como o provedor, não tem 
muitas vezes o apoio familiar e nem conta com ações 
afirmativas que poderiam ajudá-la nesse momento.

as deputadas Beatriz cerqueira (pt), leninha (pt) e ana 
paula Siqueira (rede) também falaram da sobrecarga física 
e emocional das mulheres mineiras durante a pandemia.

“estamos exaustas, com a administração de tantas coi-
sas que foram “jogadas” dentro de casa. Sofrendo violências 
diversas, orçamento instável e adoencimentos por causa da 
pandemia. não tivemos vacina, nem fortalecimento do Siste-
ma Único de Saúde (SuS), só uma política de morte. a políti-
ca tem de estar a serviço da vida e do bem comum, diferente 
do que tem sido atualmente”, completou Beatriz cerqueira.

o deputado Virgílio Guimarães (pt) disse ser “in-
concebível” a violência contra a mulher e lembrou-se 
de importantes figuras históricas, como a imperatriz 
maria leopoldina, que foram esquecidas e cujos feitos 
não receberam crédito unicamente por serem mulheres.

Fotografia

o presidente da almG, agostinho patrus (pV), parti-
cipou da live falando do edital de fotografia “mulher no 
plural: múltiplas perspectivas”, aberto a fotógrafas minei-
ras profissionais e amadoras e que foi lançado no dia 8.

“as artistas do nosso estado têm tido mais dificulda-
des financeiras e menos recursos. precisamos incentivá-
-las e esse é o objetivo deste edital. preciso elogiar tam-
bém a atuação desta comissão das mulheres, que tanto 
tem feito pelo gênero feminino na almG”, enfatizou.

em resposta ao pleito da federação das indústrias 
do estado de minas Gerais (fiemg) em manter 
a indústria como atividade essencial durante a 

pandemia do novo coronavírus, o governo estadual, 
mesmo com a criação da chamada onda roxa, que 
prevê mais restrições de funcionamento de algumas 
atividades econômicas em diversas regiões mineiras, 
manteve o caráter de essencialidade da indústria nas 
cadeias produtivas que lidam diretamente no combate 
e prevenção dos danos causados pela coVid-19 e aque-
las em que os produtos são considerados básicos para 
a população, como o setor alimentício. a solicitação da 
federação busca manter ativa a produção industrial, 
considerada fundamental para a sociedade. 

a criação da onda roxa se fez necessária diante 
do rápido avanço da pandemia em algumas regiões 
do estado, como uma ferramenta emergencial para 
conter a evolução da pandemia e reestabelecer com 
velocidade a capacidade de assistência médica, para 
que não ocorra o colapso no atendimento hospitalar. 
em minas Gerais, aproximadamente 70% da produ-
ção industrial é direcionada à própria indústria, o 

que demonstra a importância da manutenção do 
funcionamento de toda cadeia produtiva relacionada 
às atividades de cunho essencial. 

o governo estadual entende que as cadeias 
produtivas são diretamente dependentes entre si, de 
modo que o produto final de uma atividade industrial, 
isoladamente não considerada essencial, como o 
setor têxtil, pode ser o insumo no processo produtivo 
de outra atividade considerada essencial, como a 
produção de roupas hospitalares ou máscaras, o que 
por sua vez também o torna essencial. Sendo assim, 
uma paralisação no seu funcionamento poderia 
impactar profundamente a cadeia produtiva dessas 
áreas correlacionadas, comprometendo o abasteci-
mento da população. 

“nós conseguimos, junto ao governo estadual, 
a expansão do conceito de cadeia produtiva, ou 
seja, não é só o segmento industrial específico que é 
considerado essencial e prioritário. desta forma, boa 
parte da indústria pode continuar operando, já que 
ela é fundamental para toda a sociedade”, afirma o 
presidente da fiemg, flávio roscoe.

Fiemg: decreto do governo estadual amplia
funcionamento de setores industriais essenciais
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Simplificação facilita a vida de
empreendedores de montes claros

montes claros aderiu no mês 
de agosto de 2020, ao módulo de 
licenciamento sanitário simplificado, 
em parceria com a Junta comercial 
do estado de minas Gerais (Jucemg).

o modelo tem como objetivo 
agilizar o processo de obtenção 
de licenças sanitárias dos estabe-
lecimentos classificados como de 
Baixo risco B, bem como a obten-
ção de dispensa de licenciamento 
sanitário dos estabelecimentos 
classificados como Baixo risco a.

os estabelecimentos de Baixo 
risco podem solicitar e obter os 
documentos através de sistema 
informatizado no site da Juce-
mg. o órgão realiza triagem e 
aplicação de questionários ava-
liativos, conforme as atividades 
constantes no cadastro nacional 

de atividades econômicas (cnae) 
da empresa e as informações 
prestadas pelos responsáveis. as 
licenças são liberadas no término 
do preenchimento.

de acordo com Sinvaldo perei-
ra da Silva, gerente da Vigilância 
Sanitária municipal, é importante 
que os responsáveis observem a 
compatibilidade entre as ativida-
des constantes na classificação 
nacional de atividades econômi-
cas (cnae) e as declaradas pelos 
empresários nos formulários para 
maximizar a fluidez dos processos 
e evitar a anulação das licenças 
durante inspeções posteriores.

ele destaca ainda que as empre-
sas devem se atentar para as demais 
obrigações, em especial as de ordem 
tributária, que permanecem vigen-
tes: ”o módulo de licenciamento 
sanitário simplificado tem por fi-
nalidade apenas desburocratizar o 
licenciamento das empresas sujeitas 
à vigilância sanitária”.

a modernização do processo 
de licenciamento sanitário dos 
estabelecimentos classificados 
como Baixo risco resultou em um 
aumento de 23,9% da quantidade 
de empresas licenciadas, quando 
comparados os meses de feverei-
ro de 2020 e fevereiro de 2021. 
“a adesão ao módulo de licen-
ciamento sanitário simplificado 
constitui mais uma das estratégias 
da prefeitura de montes claros 
para modernizar os processos de 
licenciamento e fomentar o em-
preendedorismo no município”, 
ressalta Sinvaldo.

Alto risco

os estabelecimentos classifica-
dos como de alto risco permane-
cem com o fluxo de processo que 
deve ser solicitado no protocolo da 
Gerência de Vigilância Sanitária, 
devendo o licenciamento aconte-
cer antes do início das atividades 
das empresas.

em caso de dúvidas sobre a 
classificação de risco das ativida-
des econômicas, os responsáveis 
podem consultar as determinações 
da resolução SeSmG 6963/2019, 
recentemente atualizada pela 
resolução SeSmG 7426 de 25 de 
fevereiro de 2021, ou ligar nos 
telefones 2211-4324 ou 2211-4365.

sinvaldo Pereira da silva é gerente da Vigilância sanitária municipal
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mAis um restAurAnte encerrA As AtiVidAdes

ProGrAmAÇão de tV nos Fins
de semAnA é muito ruim

os PrinciPAis resPonsáVeis Pelos Acidentes

com mais de 20 anos de história em Belo horizonte, 
o tradicional restaurante celeiro de minas, na região do 
Barreiro, anunciou semana passada que vai encerrar suas 
atividades por causa dos danos econômicos em função da 
crise sanitária de coVid-19. um comunicado foi postado 
nas redes sociais avisando aos clientes sobre o fechamento. 
Segundo o proprietário, “a gastronomia vem sofrendo, 
desde o início da pandemia, com instabilidades comerciais, 
se tornando insustentável com o abre e fecha”. desde o dia 
6 de março, o comércio de produtos e serviços não essenciais 
foi fechado após decreto do prefeito alexandre Kalil (pSd). 
a medida voltou a ser adotada pela prefeitura para conter 
a transmissão do coronavírus que continua avançado em 
todo o país. muito triste essa notícia que já virou rotina diária 
em nossa cidade.

Vamos falar de televisão e de sua programação aos 
fins de semana? Vocês estão plenamente felizes com o 
que é exibido aos sábados e domingos? Quase certeza 
que, muitas pessoas, vão dizer não. Justamente nos 2 
dias que a maioria da população tem para ficar em casa e 
nada de interessante é exibido. Somente uma infinidade 
de programas populares e horríveis que apelam para o 
sensacionalismo barato, tristezas e humor fraco. claro 
que tem raras exceções. aí, quem pode pagar parte para 
séries, filmes ou internet. há anos que a tV brasileira está 
precisando encontrar novas formas de nos agradar. a tV 
aberta está tão decadente que nunca se sabe quem está 
copiando o outro. estamos cansados dessa mesmice e com 
saudades de bons programas antigos que nos divertiam.

o aumento do número de acidentes de trânsito en-
volvendo motocicletas no Brasil tem preocupado diversos 
órgãos no país. a organização mundial da Saúde (omS) 
está convencida de que eles são os principais responsáveis 
pelos acidentes. as maiores vítimas no Brasil ainda são os 
pedestres, mas os motociclistas já ocupam a segunda po-
sição, com um crescimento assustador. um dos problemas 
apontados por especialistas é o uso do chamado corredor, 
o espaço estreito entre uma faixa e outra da via. ao usá-lo 
para ultrapassar os carros, o motociclista deixa de ser visto 
por um dos espelhos retrovisores que o condutor tem à 
disposição. diariamente convivemos com essa disputa entre 
motoqueiros e motoristas, sem que haja uma solução para 
evitar os acidentes.

c A n A l   A B e r t o

uberlândia amplia capacidade
da rede de oxigênio das uAis
a infecção pelo coronavírus 

provoca uma inflamação no pul-
mão, prejudicando a transferência 
eficaz de oxigênio para dentro do 
sangue e das células. por isso, ter 
um suporte para recuperar essa 
quantidade de oxigênio no orga-
nismo é tão importante para os 
pacientes com coVid-19. com o 
aumento de doentes internados 
nas unidades de atendimento 
integrado (uai) e do consumo de 
oxigênio, a prefeitura de uberlân-
dia está ampliando a capacidade 
da rede para evitar um desabaste-
cimento e continuar garantindo o 
tratamento destes pacientes.

a ampliação começou no dia 
7 de março, na unidade do bairro 
luizote de freitas, que recebeu um 
novo tanque com capacidade para 
4.950 metros cúbicos de oxigênio 
líquido – isso equivale a 500 cilin-
dros. anteriormente, o tanque da 
unidade comportava 1.700 metros 
cúbicos. 

com a mudança, será possível 
trabalhar com mais segurança no 
atendimento dos pacientes, confor-
me explicou o secretário de Gestão 
estratégica, raphael Silveira. “tive-
mos um aumento de consumo de 
cinco vezes em comparação com os 
meses de novembro e dezembro, 
provocando um abastecimento 
de cinco a seis vezes por dia. uma 
logística inviável para a unidade e 
para os pacientes. com a troca do 
tanque, esse reabastecimento, de 
acordo com a média de consumo, 
ocorrerá a cada 2 a 3 dias, trazendo 
mais segurança para todos”. 

além da troca do tanque, 
também foi ampliada a rede de 
abastecimento dentro da unidade, 
passando de 25 para 138 pontos de 
oxigênio ofertados. a mudança da 
rede de oxigênio está acontecendo 
em todas as unidades que foram 
destinadas ao atendimento exclu-
sivo de pacientes com coVid-19. a 
expectativa é de que toda até o fi-
nal desta semana as unidades dos 
bairros morumbi, roosevelt e São 
Jorge passassem pela ampliação.  

doação

o combate à pandemia é uma 
ação de todos e a prefeitura de 
uberlândia segue com importan-
tes parcerias para garantir o aten-
dimento à população. no dia 8 de 
março, o prefeito odelmo leão 
(pp) recebeu da empresa Verde 
urbanismo participações ltda três 
novos ventiladores pulmonares. 
os equipamentos serão usados 

na rede municipal de saúde para 
o enfrentamento à coVid-19. o 
vice-prefeito paulo Sérgio ferreira 
(pSd) e o secretário municipal 
de Saúde, Gladstone rodrigues, 
também participaram da entrega.

 “estamos sendo surpreendidos 
dia a dia com a generosidade de 
verdadeiros empresários do municí-
pio. esta doação pode salvar vidas. 
os ventiladores são equipamentos 
essenciais para a recuperação dos 
infectados pela coVid-19. agra-
decemos à Verde urbanismo por 
este gesto para com nossa cidade”, 
destacou o prefeito. 

o ventilador pulmonar é um 
dos equipamentos essenciais para 
a manutenção da vida em momen-
tos de crise como a deficiência em 
atividades cardiorrespiratórias, 
um dos sintomas causados pela 
coVid-19. ele pode manter a vida 
do paciente durante o tempo em 
que ele não consegue fazer o mo-
vimento respiratório sozinho.

PM
U

contagem anuncia medidas mais
restritivas de combate à coVid-19

a prefeita de contagem, marília 
campos (pt), anunciou, no dia 8 de 
março, em coletiva de imprensa re-
alizada na sede da prefeitura, mais 
medidas de combate à coVid-19 
que serão adotadas no município. 
os novos decretos, que versam so-
bre os setores econômicos e sobre 
o funcionalismo público municipal, 

foram publicados e estão valendo 
desde o dia 10. a medida tem dura-
ção de 21 dias, após isso uma nova 
avaliação dos dados epidemiológi-
cos será realizada.

as medidas preveem a restri-
ção de funcionamento de setores 
da economia, permitindo apenas 
os serviços essenciais. outras me-

didas adotadas são a restrição de 
circulação na cidade, com horário 
ainda a ser definido; a proibição 
de eventos de qualquer natureza 
e o fechamento de bares e res-
taurantes, com exceção àqueles 
que atuam com delivery, sendo 
totalmente vedado o consumo no 
local. também será decidido os 
horários em que serão permitidos 
cultos religiosos.

os detalhes sobre essas medi-
das ainda serão definidos e publi-
cados nos decretos. a ação se deve 
ao aumento de casos, à circulação 
de novas cepas do novo coronaví-
rus, ao risco de esgotamento de 
leitos e à escassez de profissionais 
da saúde em um momento de alta 
nos números em todo o país.

“não vamos permitir um co-
lapso para depois tomarmos uma 
atitude. neste momento, medidas 
restritivas são fundamentais e 
necessárias para preservar a vida, 
diminuir as taxas de ocupação de 
leitos e garantir que a vacinação, 
que está em andamento, faça 
efeito. a economia só será com-
pletamente retomada se puder-
mos conter a pandemia”, disse a 
prefeita em coletiva de imprensa.
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A mansão de Flávio Bolsonaro. a família Bolsonaro não 
para de causar polêmica nos meios políticos. a história mais 
recente foi a compra de uma mansão pelo filho mais velho 
do presidente, o senador flávio Bolsonaro (republicanos), no 
valor de quase r$ 6 milhões, em Brasília. o montante pago 
pelo imóvel é mais que o triplo do total de bens declarados 
à Justiça eleitoral em 2018, que afirmou ter patrimônio de 
r$ 1,74 milhão. em novembro do ano passado, flávio foi de-
nunciado pelo ministério público do rio de Janeiro, acusado 
de desviar r$ 6 milhões dos cofres da assembleia legislativa 
da capital. o interessante é como os filhos do presidente 
enriquecem numa rapidez incrível porque o salário líquido 
de um senador é abaixo de r$ 30 mil e o financiamento de 
360 meses será em torno de r$ 25 mil. como se explica isso? 
essa história não convence ninguém. 

Futebol durante a pandemia. Quando as disputas 
retornaram em meados de agosto e setembro de 2020, 
todos perguntavam se era mesmo necessário a volta naquele 
momento, já que 130 mil pessoas já tinham morrido em de-
corrência do coronavírus. e o detalhe é que em toda partida 
algum time jogava desfalcado porque um ou mais jogadores 
testavam positivo para coVid-19. agora estamos no pior 
momento da crise sanitária, com mais de 270 mil mortos, 
e a confederação Brasileira de futebol diz que manterá as 
competições mesmo assim. em nota, a entidade informou 
que o futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas 
as condições de continuar. o despreparo do governo, a onda 
negacionista, a falta de vacinas e quase 2 mil mortes diárias 
não podem ser desvinculados do futebol. todos os setores da 
sociedade devem sempre ouvir e seguir a determinação dos 
especialistas. ainda mais quando se trata de saúde, que é o 
bem maior da população.

Pena mais rigorosa à receptação reduziria assaltos. o 
mundo se tornou um mercado global em que o consumo é 
muito estimulado. e o receptador, aquele que compra o pro-
duto ilegal, deixou de ser apenas um cúmplice do ladrão para 
se tornar o principal fomentador do crime. Só se furta, rouba, 
importa-se ilicitamente produtos que têm compradores ga-
rantidos. É por isso que vemos carros, celulares e outros bens 
sendo roubados porque tem quem consuma. É um absurdo a 
pessoa trabalhar para adquirir um bem e simplesmente perder 
para a bandidagem que repassa para os receptadores a preços 
irrisórios. e o mais revoltante é que o criminoso ao ser preso 
cumpre, no máximo, 4 anos de prisão, ou seja, quem fica com 
o prejuízo é o cidadão de bem. a aplicação de penas maiores 
e repressão mais severa à receptação, diminuiriam os assaltos, 
a importação ilícita e a pirataria. a população tem que cobrar 
dos políticos a aprovação de uma lei com penas mais altas 
e que cumpram em regime fechado, sem direito a regalias.

Alexandre Brandão, com sua esposa marixa, e
marcos Prota, presidente regional reeleito do sKAl
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deputado por são Paulo, Frederico d’Avila,
e o empresário silvio santos

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de março de 2021

nome comPleto: lucas ribamar lopes dos Santos Bibiano

dAtA de nAscimento: 21/5/1997

locAl de nAscimento: rio de Janeiro (rJ)

AlturA: 1,84 m

cluBes: Botafogo-rJ (até 2016), munique 1860 (2016 a 2017), 
athletico-pr (2017 a 2018), pyramids-eGi (2019), ohod club-ara 
(2019) e Vasco-rJ (2019 a 2020).

PrinciPAl título: taça Guanabara (2019)

o seu consórcio multibrasileiro

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

emAnuel cArneiro

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

a Buser, plataforma que faz a co-
nexão entre as pessoas que querem 
viajar e as empresas de fretamento 
executivo, é a nova patrocinadora e 
transportadora oficial da equipe de 
tênis do minas. além de associar sua 
marca à equipe de tênis e à vitoriosa 
história do minas, a Buser fará uma sé-
rie de ações voltadas para os associados 
minastenistas.

marcelo coelho Vasconcellos, co-
fundador da Buser, destacou que o 
minas faz parte da história dos cola-
boradores da empresa e que espera, 
com a parceria, poder retribuir o que 
aprenderam com o clube. “É um prazer 
firmar essa parceria com o minas tênis 
clube. nós e vários outros colaborado-
res fomos atletas do minas, da equipe 
de tênis. o minas tem uma história 
muito forte com nossos colaboradores, 
tudo que o esporte traz de bom para 
as pessoas, elas levam para o futuro 
e para a vida pessoal. fico muito feliz 
em poder retribuir tudo que o minas 
fez por nós. mais do que parceria de 
marcas, é uma parceria de vida mesmo. 
Queremos contribuir e ajudar a equipe 

de tênis, fazer essa equipe crescer cada 
vez mais”, afirmou o executivo.

o diretor de tênis do minas, andré 
Baêta, falou sobre a origem da parce-
ria e destacou sua confiança na união 
entre o clube e a Buser. “a ideia foi fácil 
de ter, pois o tênis é o único esporte 
que treina no minas country. Quando 
assumi a diretoria da modalidade, 
procurei o Sávio e disse que tinha tudo 
a ver “casar” a Buser com o transporte 
do minas. a grande importância dessa 
parceria é realmente alinhar a marca 
minas com a marca de uma empresa 
inovadora, uma empresa que está 
começando agora e propõe um serviço 
diferente. outra alegria que eu tenho 
hoje é que dentro dessa empresa nós 
temos dois diretores que foram atletas 
do clube. então, isso mostra que o mi-
nas não prepara a pessoa apenas para 
o esporte, mas para a vida profissional 
também. Queremos perpetuar a parce-
ria aqui dentro e, quem sabe, levar para 
os outros esportes também”, comentou 
o diretor minastenista.

para o vice-presidente do minas, 
carlos henrique martins teixeira. “o 

que faz as coisas darem certo, além da 
credibilidade das empresas, são as pes-
soas. Quando a gente faz negócio com 
uma instituição, nós estamos olhando 
as pessoas que estão de um lado e que 
estão do outro. e o minas tem essa ca-
racterística de manter a perenidade, de 
segurança e de equilíbrio das pessoas 
que aqui estão. digo sempre o minas, 
porque vocês são minas, vocês vieram 
daqui de dentro. então, é um orgulho 
muito grande para nós receber vocês 
aqui. São mentes brilhantes fazendo 
parceria com o minas. repercutiu muito 
para mim quando vocês falaram de re-
tribuir um pouco para o clube, porque 
é isso que nós fazemos. nós estamos 
unindo conceitos com vocês, jovens ino-
vadores. acho que essa parceria, como 
o andré bem falou, embora esteja com 
prazo inicialmente determinado, nós 
buscamos expandir. É isso que a gente 
deseja, estamos começando hoje e 
querendo levar para frente. Sejam 
bem-vindos. e os votos aqui são para 
que tenham muito sucesso na Buser, 
parabéns a vocês”, finalizou.

minas tênis clube tem plataforma
Buser como nova patrocinadora

diretores do minas e da Buser em cerimônia que firmou a parceria entre as empresas
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cruzeiro fecha parceria com especialista
em ozonioterapia e alta performance

método terapêutico 
cada vez mais empregado 
no tratamento de lesões 
e problemas crônicos, a 
ozonioterapia passará a ser 
adotada pelo departamento 
de Saúde profissional do 
cruzeiro para o aperfeiçoa-
mento da resistência e do 
bem-estar dos atletas cinco 
estrelas. a novidade chega 
à toca da raposa 2 devido à 
uma parceria do clube cinco 
estrelas com a médica polia-
ne cardoso, profissional que 
é embaixadora da técnica no 
Brasil e especialista em alta 
performance.

composto por três áto-
mos de oxigênio, o ozônio é 
capaz de contribuir na oxige-
nação dos tecidos, na circula-
ção sanguínea e no fortale-
cimento do sistema imune, 
além de contar com pro-
priedades analgésicas, anti-
-inflamatórias e antissépticas.

para o uso dos jogado-
res da equipe profissional 
do cruzeiro, o tratamento 
será fornecido pela nova 
parceira da raposa e minis-
trado pelos profissionais do 

departamento de Saúde do 
clube, chefiado pelo médico 
daniel Baumfeld. Segundo 
ele, a ozonioterapia pode ser 
aplicada no local da lesão 
para alivio analgésico.

“nossa ideia é utilizar a 
ozonioterapia no tratamen-
to de dores locais em lesões 
como tendinopatias e em 
outras que tenham uma bio-
logia ruim para cicatrização. 
Queremos também ter uma 
melhora na performance 
dos atletas com a ozoniza-
ção do sangue e contar com 
piscinas ozonizadas para o 
aumento da disponibilidade 
do oxigênio”, destacou.

profissional que cami-
nhará com o cruzeiro na 
parceria, poliane foi pioneira 
ao implantar uma rede de 
clínicas de ozonioterapia no 
país. ela acredita que os efei-
tos serão percebidos em um 
curto período de aplicação 
do método.

“ozonioterapia é hoje 
a maior tendência em re-
cuperação e aumento de 
performance, levando saúde 
e bem-estar de dentro para 

fora. através da ozoniotera-
pia, teremos resultados signi-
ficativos e duradouros”, citou.

Quem endossa a impor-
tância do método terapeu-
tico é Juliano Belletti. hoje 
auxiliar técnico do time 
profissional do cruzeiro, 
Belletti fez uso do método 
com a médica para tratar os 
problemas físicos que o obri-
garam a encerrar a carreira.

“a primeira vez que eu 
soube da ozonioterapia foi 
com o cristiano ronaldo. a 
partir de então passei a estu-
dar um pouco mais sobre os 
benefícios relacionados ao 
esporte de alto rendimento. 
me aposentei por problemas 
no tendão de aquiles e fiz 
tudo o que podia para me 
recuperar da lesão, mas 
não tive bons resultados. e 
foi aí que tentei a ozoniote-
rapia, com o método sendo 
injetado diretamente nos 
tendões, e tive uma melhora 
significativa nas dores. fiz 
apenas três aplicações, mas 
conquistei um ganho signi-
ficativo muito importante”, 
ressaltou.
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América contrata atacante
ribamar, ex-jogador do Vasco

o américa concretizou sua 
terceira contratação para a tem-
porada 2021. ribamar, de 23 
anos, passa a defender o coelho 
e assina contrato definitivo até 
dezembro de 2021. considerado 
um dos atacantes mais promis-
sores nacionalmente nos últi-
mos anos, ribamar contribuirá 
com o américa nas disputas do 
campeonato mineiro, copa do 
Brasil e campeonato Brasileiro 
da Série a.

a trajetória de ribamar no fute-
bol se iniciou no rio de Janeiro, sua 
cidade natal. o atacante fez quase 
a totalidade de sua formação no 
Botafogo-rJ, defendendo as cate-
gorias de base do clube até 2016. 
ascendido ao profissional com 19 
anos, logo assumiu a titularidade 
na equipe botafoguense.

ainda em 2016, foi negociado 
pelo Botafogo-rJ com o munique 
1860, clube rival do Bayern de 
munique na alemanha. por lá, 
atuou na temporada 2016-17 e 
voltou ao Brasil para defender o 
athletico-pr. no time paranaense, 
ele jogou pela copa libertadores, 
copa Sul-americana, campeonato 
Brasileiro e copa do Brasil.

no segundo semestre de 2018, 
ribamar voltou ao exterior e atuou 
no futebol egípcio e árabe. em 

seguida, foi contratado pelo Vasco-
-rJ. no clube carioca, jogou nas 
temporadas 2019 e 2020 em um 

total de 64 jogos. em seu primeiro 
ano na equipe, conquistou a taça 
Guanabara.
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de dúvidas e perguntas

estamos vivendo o período 
dos campeonatos regionais, 
sempre questionados, agora 
mais enxutos, mas eternamen-
te vivos no calendário brasilei-
ro.  daqui a pouco começa a 
disputa milionária da copa do 
Brasil, mata-mata que dá altos 
prêmios e vaga na libertado-
res. Quase ao mesmo tempo, 
chegam a copa libertadores e 
a Sul-americana, com poucos 
convidados para o baile. aí 
surgem as perguntas.

a seleção brasileira dis-
puta jogos das eliminatórias 
do catar em 2022. nas datas 
da federação internacional 
de futebol (fifa), paramos ou 
não o campeonato Brasileiro? 
Vamos ter ou não a olimpíada 
de tóquio, em que a cada dia 
aparece uma informação con-
trariando a anterior? e a copa 
américa, dividida sem explica-
ção razoável entre argentina e 
colômbia? está confirmada ou 
não? e os estádios, continuarão 
vazios até quando?

o presidente da confede-
ração Brasileira de futebol  
(cBf), rogério caboclo disse 
em boa hora que o calendário 
não é feito pela entidade, e sim 
pelos clubes, que depois ficam 

reclamando através dos seus 
técnicos e diretores do excesso 
de jogos e o massacre na con-
dição física dos times.

continuamos com a filo-
sofia suicida de vender muito 
cedo as nossas revelações sem 
que tenham pelo menos jo-
gado uma temporada inteira 
nos nossos times principais. e 
repetindo a vocação de trazer 
jogadores da volta do exterior 
com data vencida. não se 
pensa mais na elite do futebol 
brasileiro em revelar jogado-
res para formar e manter um 
grande time.

outra pergunta: será que 
vender é a única e definitiva 
saída?

Já não estamos negocian-
do mais nossos jogadores com 
times europeus de primeira 
linha. agora leva embora nos-
sa juventude com a primeira 
proposta que aparecer, seja ela 
da arábia Saudita, israel, Bie-
lorrússia ou time da 2ª divisão 
da espanha ou portugal.

Se esse caminho ainda 
resolvesse os graves problemas 
financeiros do futebol do nosso 
país ainda bem. Só que as 
dívidas são os exemplos mais 
claros e recentes da perda de 
juízo geral. fica então uma 
última pergunta para reflexão 
neste primeiro trimestre de 
2021: quanto tempo ainda vai 
durar esta ilha da fantasia?

Pi
xa

ba
y




